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SAK 11/16: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 15-17 januar 

2016 
 

Protokoll er lagt ut på intranett, og legges frem for signering i dagens møte. 

 

Hovedstyrets vedtak 
Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 15-17 januar 2016 

 

 

SAK 12/16: Regnskap januar 2016 
 

Det vises til vedlagt regnskap for januar 2016.  Det er for tidlig på året å se trender i forhold 

til oppsatt budsjett for 2016.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering regnskap for januar 2016. 

 

 

 

SAK 13/16: Årsregnskap 2015 
 

Det vises til vedlagt  signert årsregnskap for 2015.   

Årsregnskapet er behandlet via epost da frist for innsending av årsregnskap og revisors 

rapport må sendes staten ved Barne-, ungdom – og familiedirektoratet før hovedstyret 

avholder et samlet møte 4-6 mars 2016. 

Norsk Fosterhjemsforening gikk med et overskudd på kr 748 901 for 2015.   

Overskuddet skyldes i all vesentlighet at driftsstøtten har økt i forhold til budsjett. Norsk 

Fosterhjemsforening mottok en tilleggsbevilgning i midten av desember.  I tillegg fikk vi en 

noe høyere momskompensasjon som også ble utbetalt seint på året.  Provisjonsinntektene har 

økt mye fra 2014 til 2015 grunnet nyansatt selger i Bell Media.   Denne siste inntektskilden 

vil være usikker i årene fremover for foreningen,  da annonsesalg generelt har gått ned for alle 

andre som tidligere var avhengig av provisjonsinntekter fra annonser.   Det var planlagt 

ansettelse av 1,5 stillinger i 2015 som av forskjellige grunner ikke ble gjennomført.  Prosessen 

vil settes i gang  januar 2016. 

 

 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner årsregnskap 2015. 

2) Signert årsregnskap 2015 oversendes Barne-, ungdom- og familiedirektoratet med 

revisors rapport innen 1 mars 2016.  

3) Årsregnskap 2015 legges frem for landsmøtet 2017 
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SAK 14/16: Revisors beretning 
 

Revisors beretning er ikke ferdigstilt før hovedstyrets saker sendes ut, og vil derfor bli lagt 

frem i selve møtet. 

Revisor hadde en dags gjennomgang av Norsk Fosterhjemsforenings regnskap for 2015.  

Prosjektregnskap ble også gjennomgått. 

 

Revisor hadde ingen merknader. 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret tar til orientering revisors beretning for regnskapsåret 2015.  

2) Revisors beretning legges frem i landsmøtet 2017 

 

 
SAK 15/16: Driftstilskudd for 2016 

 

Norsk Fosterhjemsforening fikk i  brev av 18.02.2016 fra Barne-, ungdom- og 

familiedirektoratet (Bufdir)  innvilget et driftstilskudd  på  kr 3 730 000 for 2016.   

Bufdir vurderer at Norsk Fosterhjemsforening er en sentral interesseorganisasjon på 

barnevernfeltet.  Organisasjonen har stor betydning for målgruppen og er en viktig aktør på 

systemnivå når det gjelder å fremme brukermedvirkning,  fosterforeldres rettigheter, samt å 

bidra til at innholdet i fosterhjemstilbudet til det enkelte barn er forsvarlig og godt.  

 

Bufdir skriver videre: «I budsjettet og søknaden for 2016 fremkommer det at organisasjonen 

ønsker å øke antall ansatte i sekretariatet for å kunne ivareta økt aktivitet i organisasjonen. 

Med begrensede midler til fordeling har det imidlertid ikke vært mulig å tilstå mer enn 

ovennevnte sum i driftstilskudd for 2016.» 

Bufdir vil utbetale tilskuddet i to omganger.  Andre utbetaling vil skje i juni  kr 1 865 000 per 

gang.  

Norsk Fosterhjemsforening som tilskuddsmottaker må rapportere til Bufdir innen 1 mars 

2017.  Det gjøres med resultatrapport på fastsatt skjema, årsmelding og årsregnskap med 

balanseregnskap og revisorberetning.  

 

Foreningen fikk en ekstratildeling 15 desember på kr 559 000 som i årsregnskapet ble plassert 

på egenkapital.  Dette beløpet må ses i sammenheng med hva vi nå har fått tildelt.  For 2016 

har vi i realitet fått et driftstilskudd på kr 3 730 000 pluss kr 559 000,   til sammen gir dette kr 

4 289 000.  

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar til orientering tildelt driftstilskudd fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet 

for 2016 på kr 3 730 000.  Beløpet blir utbetalt i to omganger med kr 1 865 000 nå og i juni 

2016. 
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SAK 16/16: Revidert budsjett 2016 

 

Viser til vedlagt revidert budsjett 2016. 

Norsk Fosterhjemsforening fikk i  brev av 18.02.2016 fra Barne-, ungdom- og 

familiedirektoratet (Bufdir)  innvilget et driftstilskudd  på  kr 3 730 000 for 2016.   

Tilsagnet ble kr 1 270 000 lavere enn i opprinnelig budsjett som ble vedtatt i hovedstyrets 

møte 15-17  januar 2016, hvor driftstilskuddet var oppført med kr 5 000 000.  

 

Foreningen fikk en ekstratildeling 15. desember 2015 på kr 559 000 som i årsregnskapet ble 

plassert på egenkapital.   I  realitet har vi fått et driftstilskudd på kr 3 730 000 pluss kr 

559 000,   tilsammen gir dette kr 4 289 000.  Men vi kan ikke føre dette opp som 

driftstilskudd i budsjett 2016 da disse to beløpene ble tildelt  i to forskjellige budsjettår.   

 

I revidert budsjett kommer kun 3 730 000 frem under driftsinntekter/offentlig tilskudd.   

Egenkapitalen er pr 01.01.2016 på kr 3 625 965.  

 

Revidert budsjett for 2016 ender  på et underskudd på 1 382 000. 

 

I revidert budsjett i forhold til budsjett vedtatt i januar, er medlemskontingent oppjustert fra 

3200 til 3400 betalende medlemmer.  I 2015 var det 3450 betalende medlemmer.  

Det er mottatt kr 23 000 i administrasjon for prosjektet Bedre samarbeid fra ExtraStiftelsen 

og dette ligger nå inne i det reviderte budsjett.  

  

Det er justert lønnsmidler i revidert budsjett, hvor det korrigered i lønnsnivå mellom ny 

stilling som nestleder med fagansvar,  og generalsekretær.  Lønnen økes noe for  

fagkonsulentstilling.  Prosjektstilling er foreslått fjernet.  

 
 

Landsmøtet 2015 vedtok i langtidsbudsjettet en økning på 2,5 stillinger i sekretariatet.   Det 

vil ikke være rom for en så stor økning i 2016.  Nestleder og ½ ny stilling som fagkonsulent er 

det som vil bli gjennomført i 2016.  Fast fagstilling 50% er foreløpig ikke besatt (etter 

Jennifer)  men tiltenkt nåværende redaktør.  

Feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift er endret som følge av ovennevnte endringer.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner revidert budsjett 2016 

 

 

SAK 17/16: Resultatrapport 2015 

 
Det vises i sin helhet til vedlagt resultatrapport 2015.   

Rapporten ble sendt  til Barne-, ungdom – og familiedirektoratet  den 23.02.2016, innen 

fristen 1 mars 2016.  Signert årsregnskap 2015 med revisorberetning,  årsberetning 2015, 

handlingsplan 2016-2016, tiltaksplan 2016 og revidert budsjett 2016 vil bli ettersendt.   
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Resultatrapporten ble sendt før hovedstyret har behandlet rapporten og saken blir derfor en 

orienteringssak.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering resultatrapport 2015.  Resultatrapporten er innsendt Barne-, 

ungdom- og familiedirektoratet 23.02.2016 og innen frist 1 mars 2016. 

 

 

 

SAK 18/16: Årsberetning 2015 
Viser i sin helhet til vedlagt signert årsberetning 2015 

Årsberetning 2015 er behandlet per epost før møtet 4-6 mars.  Det er ikke innkommet forslag 

til endringer i årsberetningen.   

 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner årsberetning 2015. 

2) Årsberetning oversendes Barne-, ungdom – og familiedirektoratet i forbindelse med 

resultatrapport 2015 innen 1 mars 2016. 

3) Årsberetning 2015 legges frem for landsmøtet 2017 

 

 
SAK 19/16: Rådgiver rapport 2015 

 
Det vises i sin helhet til vedlagt rådgivningsrapport. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering rapport fra rådgivningen gjennom 2015. 

 

 

 

SAK 20/16: Landsmøtet 2015 
 

Det vises i sin helhet til vedlagt notat fra landsmøtet 2015 samt de saker som skal arbeides 

videre med. 

Hovedstyret gjennomgår sakene fra landsmøtet og eventuelt løfter de frem med eget 

saksnummer.   

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar notat fra landsmøtet 2015 til orientering. 
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SAK 21/16: Tiltaksplan 2016 

 
Det vises til tidligere vedtatt tiltaksplan for 2016  

Skjema for aktivitet, tidsplan og budsjett, mål, ansvar og resultat leveres ut i hovedstyrets-

møte 4-6 mars 2016.  

 

Hovedstyret går gjennom aktivitetene og ser på  dette i sammenheng med revidert budsjett 

2016. 

Tiltaksplanen må også sette opp oppgaver i forhold til landsmøtesaker det skal arbeides videre 

med.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Tiltaksplan 2016 er gjennomgått og tatt til orientering 

 

 

SAK 22/16: Orientering: IFCO 2015 

 
Det vises i sin helhet til vedlagt oppsummering av IFCOs verdenskonferansen i Sydney i 

november 2015.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering oppsummering fra IFCOs verdenskonferanse i Sydney 

november 2015.  

 

 

SAK 23/16: Søknad om aktivitetsstøtte fra Norsk Fosterhjemsforening 

Telemark 

 
Det vises i sin helhet til vedlagt søknad fra Norsk Fosterhjemsforening Telemark.  

Årsregnskap 2015 for fylkesforeningen legges frem i møte.   

 

Telemark har 40 års jubileum i 2016 og søker om kr 90 000 for å invitere medlemmene til 

festmiddag ut på en øy (Klokkerholmen).   

 

Pris per person for mat og reise vil være ca kr 900.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret innvilger støtte til Norsk Fosterhjemsforening Telemark 40 års jubileum med 

kr. 30 000.  

Pengene belastes konto for aktivitetsstøtte til fylkene.   

Norsk Fosterhjemsforening Telemark sender i etterhånd en kort rapport hvor det kommer 

frem program og antall deltakere.  

Hvis arrangementet avlyses må tildelte penger tilbakebetales 
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SAK 24/16: Endring av facebooksiden 

 
 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo foreslår at fylkesforeningenes facebookside endres til å bli 

en hemmelig gruppeside.  Viser til vedlagt forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo. 

 

Saken er en ny sak og ikke den samme som ble meldt til landsmøtet 2015.  

 

Forslag til vedtak fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo 

Facebooksiden til fylkesforeningen i Norsk Fosterhjemsforening, endres til å bli hemmelig 

facebookside.  

 
Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret beslutter at forslaget fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo faller.  

Fylkesforeningenes facebookgruppe opprettholdes med status lukket gruppe  

 

 

 

SAK 25/16: Bruk av kontaktsskjema for fylkesstyret og regionskontakten 

 

Det vises i sin helhet til forslag fra regionansvarlige for Buskerud og -Oslo.   

Oslo har utformet et forslag til skjema hvor målet er å få til en aktiv samhandling mellom 

regionskontakten i hovedstyret og fylkene, uten at det skal være for tidkrevende.   

Oslo foreslår at skjemaet tas opp på organisasjonskurset og ta det i bruk før hovedstyremøte 

20-22 mai.  Evaluering høsten 2016.   

 

 

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret godkjenner skjema utarbeidet av regionansvarlig i hovedstyret for region 

øst og sør. Skjema er tenkt benyttet i samhandlingen mellom regionansvarlig i 

hovedstyret og de enkelte fylkesstyrene.   

2) Skjemaet iverksettes umiddelbart, og sendes ut til fylkesforeningene. 

3) Gjennomgang av bruken av skjemaet tas opp i  organisasjonskurs 2016. 

4) Evaluering av skjemaet innen utgangen av november 2016.  

 

 

 

SAK 26/16: Håndbok for tillitsvalgte 

 

Håndbok for tillitsvalgte sendes ut før møtet.  Hovedstyret gjennomgår håndboken før den 

sendes til høring til fylkesstyrene.   

Håndboken for tillitsvalgte vil bli endret hvert annet år etter landsmøte.  Vedtak fra 

hovedstyret i landsmøteperioden som er relevant for alle tillitsvalgte settes inn i håndboken 

fortløpende.   
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Håndboken skal bli et godt og levende verktøy for tillitsvalgte.  Innspill til forbedringer tas i 

mot gjennom hele landsmøteperioden.   

 

Hovedstyrets vedtak 
1) Hovedstyret godkjenner håndbok for tillitsvalgte 

2) Håndbok for tillitsvalgte sendes ut på høring til fylkesstyrene  med frist 20.04.2016 for 

endring og innspill.   

3) Håndbok for tillitsvalgte vil bli oppdatert jevnlig og alltid etter landsmøter.   

4) Håndbok for tillitsvalgte legges på intranett. Fylkesforeningene vil få et innbundet 

eksemplar per fylke. 

 

 

Sak 27/16: Endring av hovedstyrets møte fra mai til juni 2016 
 

Vedtatt hovedstyremøte 20-22 mai flyttes til 17-19 juni 2016 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at vedtatt møte 20-22 mai flyttes til 17-19 juni 2016.  Endringen 

noters i oppsatt møteplan.   Ny møteplan: 

 

                     Hovedstyremøter 2016  Norsk Fosterhjemsforening 
 

                                                                                      

Sted og tidspunkt Dato 

Hovedstyremøte   

 

Tidspunkt: fredag kl. 18.00 til søndag  kl 14.00 

Sted: Foreningens lokaler i Storgata 10A, Oslo 

 15-17.01.2016 

Hovedstyremøte  

Tidspunkt: fredag kl 18.00 – .søndag kl 14.00 

Norsk Fosterhjemsforenings  lokaler: 

Storgata 10A , 7 etg 

Inngang Skippergata, Oslo 

04-06.03.2016 

Hovedstyre arbeidmøte     

Sted: Olavsgaard, Skjetten 

 

22.04 kl 12.00- 17.00 

Hovedstyremøte  

Tidspunkt fra kl. 18.00 fredag til  

Søndag kl 14.00 

Foreningens lokaler i Storgata 10A, Oslo 

17-19.06.2016 

Hovedstyremøte  

Tidspunkt: søndag 25.09.2016 kl 10.00-15.00 

Sted: Storgata 10A, Oslo 

25.09.2016 
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Hovedstyremøte  

Tidspunkt: fredag kl 18.00 til søndag kl 14.00 

Sted: Storgata 10A 

25-27.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torunn Hauen Aks 

Styreleder 

 

 

 

Norsk Fosterhjemsforening 


