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PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

21 APRIL 2017 
 

 

Tilstede: 

Styreleder:         Torunn Hauen Aks 

Nestleder:          Solfrid Kjærvoll-Birkedal  

Styremedlem:    Solfrid Ruud Rekdal  

Styremedlem:    Tommy Hæggernæs  

Styremedlem:    Helle Christensen 

Varamedlem:     Pål Dahl Andersen 

 

Generalsekretær:Tove M S Wahlstrøm   

 

SAKSLISTE 

 
Informasjon fra styreleder, regionansvarlige og generalsekretær  

 

SAK 35/17:  Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte  

                      10-12 mars 2017          

SAK 36/17:  Regnskap februar og mars 2017                                                  

SAK 37/17:  Godkjenning av kontrollutvalgets rapport for 2016               

SAK 38/17:  Info; Brev til ASD og BLD eksempler på dagens urimelige  

                      regelverk for fosterforeldre                                                         

SAK 39/17:  Info; Brev til Bld Representasjon i utvalg                                

SAK 40/17:  Info; Brev til ASD, Fosterhjem og avlastningstilbudet etter  

                      Avlaster II dommen, Bekymringsmelding  

SAK 41/17:  Søknad fra Nors Fosterhjemsforening 

                     Finnmark  

                                          

B-saker :      Protokoll fra 10-12 mars 2017  

  

EVENTUELT     

• Gjennomgang av Tiltaksplan 2017  

• Gjennomgang av organisasjonskurs 2017  

• Fordeling av oppgaver til Arendalsuka 

 

 

 

NB! Det vises til saksfremstilling med vedlegg for mer bakgrunn i hver sak.  

Den legges alltid på nett en uke før hovedstyret behandler sakene.   
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                                                                   *** 

 

SAK 35/17: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte  

                      10-12 mars 2017          
 

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

 

  

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 10-12 mars 2017  

 

 

 

 

SAK 36/17: Regnskap februar og mars 2017                                                  
Det vises til vedlagt regnskap. Ingen bemerkninger så tidlig på året.   

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering regnskap februar og mars 2017  

 

 

SAK 37/17: Godkjenning av kontrollutvalgets rapport for 2016                
Det vises til vedlagt ligger kontrollutvalgets rapport fra 2016 med kontrollutvalgets leders 

signatur. Rapporten er sendt på rundgang for signering til de to øvrige medlemmer.   

Alles signatur vil fremkomme da saken legges frem for landsmøte 2017.   

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret godkjenner kontrollutvalgets rapport for 2016  

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å godkjenne kontrollutvalgets rapport for 2016.  

 

 

SAK 38/17: Info; Brev til ASD og BLD eksempler på dagens 

urimelige regelverk for fosterforeldre                                                         

                                   
Det vises i sin helhet til vedlagt brev til Arbeid- og sosialdepartementet (ASD) og Barne- og 

likestillingsdepartementet av 16.03.2017. Brevet er allerede sendt de respektive departement 

med kopi til KS, Bufdir, Stortingets Familie og kulturkomite.  
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Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering brev med eksempler på dagens urimelige regelverk for 

fosterforeldre sendt til Arbeids- og sosialdepartementet og Barne – og 

likestillingsdepartementet 16.03.2017.  Brevet er sendt i kopi til KS, Bufdir, Stortingets 

Familie- og kulturkomite.                                                                                              
 

 

SAK 39/17:  Info; Brev til Bld Representasjon i utvalg                                    

Med bakgrunn i ny NOU om gjennomgang av fosterhjemsomsorgen vedtatt i forbindelse med 

Stortingets behandling av Stortingsmelding 17 Trygghet og omsorg Fosterhjem til barns beste 

sak. Også som bakgrunn i sak 30/17 hvor vi anmodet både om å kunne gi innspill til 

mandatet, være representert i utvalget og begrunnelse for at vi ikke satt i utvalget som gav 

innstilling til ny barnevernlov.   

Den 7 mars ble generalsekretær oppringt fra Barne- og likestillingsdepartementet (Bld) hvor 

de ba meg finne 3-4 kandidater til fra vår forening til å representere i dette utvalget.  Utvalget 

skal bestå av 7-9 personer totalt.    

Hovedstyret behandlet saken i hovedstyrets møte 10-12 mars og kom opp med 4 kandidater to 

fra hovedstyret og to fra sekretariatet, og forslagene ble sendt over.  

Bld henvendte seg igjen per telefon den 22 mars og etterspurte en ny innstilling hvor de pekte 

på at kandidatene skulle være representert i kraft av å være fosterforeldre og ikke foreningen.  

Diskuterte litt frem og tilbake at tillitsvalgte også er fosterforeldre og i veldig god grad kan 

representere seg selv. Vi har argumentert om at vi ønsket mer enn en representant fra 

foreningen i utvalget og at styreleder bær representere med begrunnelse at hun har en nasjonal 

helhetlig kunnskap på feltet og er fostermor.  Det vises til nye forslag som ble sendt over til 

Bld 23.03.2017.    

Det vises til brev som legges frem i hovedstyrets møte.  

Hele denne prosessen er hemmelig, og derfor legges ikke brevet ut.  Utvalget skal bli offentlig 

presentert antagelig i løpet av april, og utvalget vil få et mandat som allerede er politisk 

bestemt.  Men så mye vet vi at utvalget skal arbeide med Fosterforeldrenes rammevilkår.    

Generalsekretær fikk 5.mars en ny telefon fra Bld hvor de ønsket telefonnummer til to av 

kandidatene som var foreslått.  De var imponert over de kandidatene som var foreslått.  

Brevet legges ved i protokoll som legges på intranett.  
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Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering brev til Barne- og likestillingsdepartementet av 23.03.2017 med 

forslag til kandidater fra Norsk Fosterhjemsforening til å sitte i offentlig utvalg Jfr. NOU som 

igangsetter sitt arbeid innenfor rammevilkår for fosterforeldre.   

 

 

SAK 40/17: Info; Brev til ASD, Fosterhjem og avlastningstilbudet etter  

                      Avlaster II dommen, Bekymringsmelding      
Det vises i sin helhet til vedlagt brev som er oversendt Arbeids- og sosialdepartementet og 

Barne- og likestillingsdepartementet 6. april 2017.  

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar til orientering brev sendt Arbeids- og sosialdepartementet og Barne- og 

likestillingsdepartementet 6.mars 2017 Fosterhjem og avlastningstilbudet etter Avlaster II 

dommen. Bekymringsmelding.  

 

SAK 41/17: Søknad om aktivitetsstøtte/driftsstøtte til planlegging og 

gjennomføring av landsmøte i Alta 2017  

Det vises i sin helhet til vedlagt søknad.    

Norsk Fosterhjemsforening Finnmark er arrangør av landsmøte 2017.  Det vil alltid være 

behov for ekstra planlegging i forbindelse med å være vertsfylke.  Styremedlemmene er 

spredt over hele Finnmark og utgifter til reise m/overnatting til styremøter i forkant av 

landsmøte, og at styremedlemmene kan delta på landsmøtet 2017 gjør at fylkesforeningen 

søker om kr 64 000 i driftsstøtte.   

Norsk Fosterhjemsforening har ikke mottatt driftsmidler fra staten for 2017 men konto for 

avsatte midler til fylkene per april 2017 på kr 337.000.   

Hovedstyret anmoder Norsk Fosterhjemsforening Finnmark å søke drifts/aktivitetsmidler på 

lik linje med de øvrige fylkene med frist 15.05.2017.  
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Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret innvilger kr 50 000 for Finnmark fylkesstyrets planlegging og 

gjennomføring av landsmøte 2017.  Budsjett for disponeringen av midlene til 

landsmøte må legges frem for hovedstyret.   

2) Det innvilges ikke midler kr 15 000 for fire observatører i forbindelse med 

landsmøtet 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                          Torunn Hauen Aks 

                                                                  Styreleder  

 

                                          NORSK FOSTERHJEMSFORENING 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


