
 

 

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

16-18 JUNI 2017 
 

Tilstede: 

Styreleder:    Torunn Hauen Aks 

Konstituert nestleder:   Helle Christensen  

Styremedlem:                                    Tommy Hæggernæs    

Styremedlem:                                    Kjersti Garnes Overvik     

Styremedlem:               Solfrid Ruud Rekdal   (fra lørdag) 

Konstituert styremedlem:                   Pål Dahl Andersen 

 

Generalsekretær:   Tove M S Wahlstrøm  

 

Informasjon fra styreleder, regionansvarlige og generalsekretær 

 

SAKSLISTE 

SAK 42/17: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 

21 april 2017        

SAK 43/17: Godkjenning av regnskap for mars, april og mai 2017                               

SAK 44/17: Tildelt driftstilskudd for 2017                                                                            

SAK 45/17: Klage på vedtak, tildeling av driftstilskudd for 2017,2018,2019                                        

SAK 46/17: Revidert budsjett 2017                                                                         

SAK 47/17: Søknad om aktivitetsstøtte og driftstilskudd til fylkene                                                                   

SAK 48/17: Oppsummering organisasjonskurs 2017                                                                      

SAK 49/17: Forespørsel om å motta gave fra MentorNorge                                                                         

SAK 50/17: Representasjon i utvalg – kommende NOU om fosterhjem                                                               

SAK 51/17: Høringsinnspill til Pres 73L … Barnevernreformen                                                                             

SAK 52/17: Høringsinnspill til NOU 2017:3… Etterlatte..                                                                             

SAK 53/17: Brev til ASD og Bld – oppfølging av vedtak i Stortinget                                                           

SAK 54/17: Svar fra Bld på bekymring vedrørende avlaster II dommen                     

SAK 55/17: Svar fra Bld … representert i utvalg og kunne gi innspill                                                              

SAK 56/17: Nofcamøte 2017 

SAK 57/17: Søknad om kompensasjon til Oslo  

Landsmøtesaker     

SAK 58/17: Gjennomgang av vedtekter §1-3, 8-4 og 8-5 

SAK 59/17: Forslag til æresmedlem 

SAK 60/17: Nasjonalt kurs for opplæring av veiledere til samtalegrupper  

SAK 61/17: Avsetting av penger for regionskontaktene 

SAK 62/17: Penger til ungdomsarbeid 

SAK 63/17: Norsk Fosterhjemsforening Rogaland foreslår utdanningsløp 

SAK 64/17: Norsk Fosterhjemsforening Rogaland foreslår … Frikjøp  

SAK 65/17: Norsk Fosterhjemsforening Rogaland foreslår … Skille 

SAK 66/17: Forslag til handlingsplan 2018-2020 

SAK 67/17: Forslag til langtidsbudsjett 2018-2020  

SAK 68/17: Konstituering av nestleder og styremedlem i hovedstyret  



 

 

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

16.-18. JUNI 2017 

 

SAK 69/17: Søknad om permisjon fra verv som nestleder i hovedstyret  

SAK 70/17: Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Rogaland hvorfor det 

                     er så mange skolesluttere…. 

SAK 71/17: Bakvakt sommer 2017 

 

                                                   XXX 

 

SAK 42/17: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 21 april 2017  
Det vises til protokoll lagt ut på foreningens intranettside.    

Protokoll blir lagt frem i møtet for signering.    

  

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 21 april 2017  

 

SAK 43/17: Regnskap mars, april og mai 2017  
Det vises i sin helhet til vedlagt regnskap for mars og april 2017. Mai vil bli levert i selve 

møtet.  Mars har blitt tatt til orientering tidligere, men pga. seint utbetalt driftstilskudd fra 

staten, sykmelding og opplæring i hvordan vi skulle håndtere refusjon av medlemskontingent 

ble dette avregnet opp mot organisasjonskurset i begynnelsen av juni.  Refusjon og 

driftsmidler ble overført fylkesforeningene i begynnelsen av juni.    

Refusjon skal føres på regnskap for mars, og regnskapet som nå legges frem er det som 

gjelder. 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering regnskap mars, april og mai 2017  

 

SAK 44/17: Tildelt driftstilskudd for 2017  

Det vises til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) svar på vår søknad om 

driftsmidler. Norsk Fosterhjemsforening har de siste årene søkt 5 mill. i driftstilskudd.    

Endrede søknadsprosedyrer fra Bufdir gjorde at vi kunne søke for tre år, 2017, 2018 og 2019. 

Foreningen fikk innvilget et tilskudd kr 3 730 000 for hvert av disse tre årene.    

Det har tatt svært lang tid for behandling av driftstilskuddssøknadene fra organisasjonene på 

barnevernfeltet i år.   
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I Bufdirs vedtak står det at de vurderer Norsk Fosterhjemsforening som 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. Med begrensede midler har det ikke vært mulig å tilstå mer enn 

overnevnte sum i driftstilskudd for 2017.  

Totalt 14 millioner kroner ble avsatt til fordeling til organisasjoner på barnevernfeltet.  Det 

kom inn 13 søknader på til sammen 25. 335 millioner kroner.   

Tildelingen blir utbetalt i to omganger.  Første halvdel nå og andre halvdel i september 

2017.05.24 Krav om rapportering innen 1 mars 2018.   

Det skal sendes inn rapport og regnskap for mottatt tilskudd hvert år også ved flereårig 

tilskudd som foreningen er tildelt.  Vi må gjøre rede for oppnådde resultater og erfaringer med 

innsatsen som er gjort i 2017.  

I 2016 fikk vi informasjon og overføring av penger i februar.  Vi fikk det samme beløpet i fjor 

men fikk en ekstratildeling i desember på 559 000 og av den grunn kom fikk vi til sammen kr 

4 289 000 for 2016.  Ved ekstratildelingen ble det poengtert at det.  Ekstratildeling fikk vi 

også i 2015.    

Det er tre ukes klagefrist fra vi mottok vedtaket fra Bufdir (18.05.2017)  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret er skuffet over driftstilskuddets størrelse på 3 730 mill kroner og sender klage 

med begrunnelse til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet innen 7 juni 2017.  

 

 

 

SAK 45/17: Klage på vedtak, tildeling av driftstilskudd for 2017, 2018 og 

2019  
Det vises i sin helhet til vedlagt klage på vedtak truffet av Barne-, ungdom- og 

familiedirektoratet 18.05.2017 hvor Norsk Fosterhjemsforening fikk 3 730 millioner kroner 

for 2017.  Det samme beløpet ble vedtatt for hvert av de neste årene 2018 og 2019.  

Klagen har tre ukers frist fra 18.02.2017 og den sendes før behandling i 

hovedstyret.  Styreleder har vært informert underveis.  

Hovedstyrets vedtak   

Hovedstyret tar innsendt klage til Barne- og likestillingsdepartementet over vedtak fattet av 

Barne-, ungdom- og familiedirektoratets vedrørende tildelt driftstilskudd 3 730 millioner 

kroner for 2017, 2018 og 2019 til orientering.  
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SAK 46/17:  Revidert budsjett 2017  

Budsjett for 2017 ble vedtatt i hovedstyrets møte 25-27 november 2016 sak 64/16. Det ble 

lagt frem med forutsetning at vi fikk fem millioner i driftstilskudd for 2017. Vedlegger 

revidert budsjett -2017.  Opprinnelig budsjett for 2017 sak 64/16 deles ut på møtet.  

Norsk Fosterhjemsforening er tilstått 3 730 000 millioner kroner for 2017 og budsjett for 2017 

må revideres i forhold til inntektssvikt på 1 230 000.    

Revidert budsjett er endret i forhold til følgende:  

Inntekt:   

Driftstilskuddet er redusert til 3 730 000  

Annonseinntektene er økt med kr 200 000  

Husleieinntekten er redusert til det som er i dag.  

Kostnader:  

Lønn reduseres til de ansatte foreningen har per i dag, med sosiale kostnader.   

Reisekostnader er noe justert ned.  

Profilering er ført opp med 500 000 kroner i budsjett vedtatt i november 2016 – denne er 

redusert til 50 000.  

Ny post egenandel prosjekt er ført opp for to prosjekter hhv 180 000 Brobygging i fylkene 

(her ligger beregning i frivillig arbeid knyttet til prosjektet) og 50 000 Bedre samarbeid med 

til sammen 230 000.    

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret godkjenner og signerer revidert budsjett 2017  

 

SAK 47/17: Søknad om aktivitetsstøtte og driftstilskudd til fylkene  

Det vises til sak 48/16 hvor hovedstyret vedtok søknadsfrist for fylkesstyrene to ganger i året 

15.10 og 15.05.  (Søknadene legges ikke som kopi til saken men er tilgjengelig i hovedstyrets 

møte)  

Per 15.05.2017 var det kommet inn søknad til drifts- og aktivitetsstøtte fra 9 fylker 

(Hordaland og Oppland har meldt at de ikke søker om støtte i denne omgang).  De øvrige 

fylkene har 31.05 fått epost med påminnelse om søknad om aktivitetsstøtte og driftsstøtte, og 

det har kommet inn ytterligere seks søknader.   

Det er kommet inn søknadsbeløp på til sammen 700 440 kroner (driftsstøtte kr 411 940 og 

aktivitetsstøtte kr 288 500).   
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Driftstilskudd etter landsmøtevedtak kr 15 000 samt refusjon av medlemskontingent for første 

kvartal 2017 har blitt oversendt alle fylker første uke i juni.   Reisefordeling fra 

organisasjonskurset er avregnet i forhold til de pengene som er oversendt fylkene.     

Det er satt av kr 500 000 til fordeling til fylkene i budsjett for 2017. Etter kr 15 000 x 19 er 

sendt fylkene ligger det igjen en rest på kr 215 000 fra driftstilskudd for fylkene.    

I tillegg er det en restpost på kr 337 000 som reserve for fylkene.  

Til fordeling: 215 000 + 337 000                                                                     kr 552 000  

Søknadsbeløp                                                                                                    kr 700 440  

                          På konto                                                                       Søknadsbeløp  

Rogaland                       kr 99552                                                                                               

Driftstilskuddssøknad                                                                                            kr 30 000 

Søker støtte til trykking, utsendelse, porto, konvolutter av medlemsbladet Fylkesspretten.  

Vest-Agder     kr 88 593     

Driftstilskuddssøknad                                          kr 15000 

Søker til deltakelse landsmøtet 2017 reise opphold for to personer           

Aktivitetsstøtte                                                                                                          kr 30 000 

Søker støtte til familiedag for gamle og nye medlemmer høsten 2017, samt underholdning på 

Bufetats helgesamling oktober 2017, Lene og Marianne fra Bergen er invitert til 

underholdning.     

Møre og Romsdal  kr 55151 

Driftstilskudd                                                                                                         kr 60 000 

Søker reise overnatting for fem personer til landsmøtet (kr 35 000), deltakelse på 

organisasjonskurset, fylkesstyremøter, deltakelse på Pridekurs.  

Aktivitetsstøtte                                                                                                       kr 20 000 

Søker til familiesamling for hele fosterfamilien Håholmen  
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  Hedmark              kr 167 360              

Aktivitetsstøtte                                                                                                      kr 20 000       

Søker til familiedag i Helgøya Klatrepark  

Buskerud        kr 141527                                                                               

Driftsstøtte                                                                                                         kr 55 000     

Søker støtte til reise opphold landsmøtet Alta og deltakelse på organisasjonskurs 2017 

Aktivitetsstøtte                                                                                                  kr 50 000     

Søker støtte til familiehelg på Oset med kursholder.  Aktivitetsdag for hele familien. 

Juleverksted og kurs mestringsfølelse, selvfølelse, hvordan takle hverdagen mm  

Østfold        kr 84 900 

Aktivitetsstøtte                                                                                                     kr 26 000    

Søknad om bidrag til familiesamling for fosterbarn med foresatte og søsken              

Familiedag Våler 11.06 og familiesamling 8-10 september  

Finnmark        kr 34 150 

Driftstilskudd                                                                                                        kr 15 000 

Søker til deltakelse på landsmøtet i Alta reise og opphold 

Aktivitetsstøtte                                                                                                     kr 20 000  

Søker støtte til kurshelg og familiesamling 17-19 november  

Nord-Trøndelag kr 120 994                                                                             

Driftstilskudd                                                                                                        kr 62 000 

Søker støtte til deltakelse av fem styremedlemmer til landsmøtet i Alta reise og opphold.      

(kr 33 000), deltakelse på organisasjonskurset, fylkesstyremøter og drift av samtalegrupper og 

andretreff  
Aktivitetsstøtte                                                                                                      kr 40 000   

Søker støtte til familiesamling og egne grupper                                     

Vestfold       kr 95 327                                                                              

Driftstilskudd                                                                                                        kr 30 000 

Søker støtte til fire representanter til landsmøtet i Alta reise og opphold, samt for tre deltakere 

på organisasjonskurs 2017 og deltakelse ledersamling.  

Aktivitetsstøtte                                                                                                      kr 25 000 

Søker støtte til familiesamling to ganger i året Solstua på Lifjell, familiedag i Stavern aug/sept 

og sommersamling på Eidene Tjøme 11 juni.   
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 Sør-Trøndelag     kr 73 675                                                                                 

Driftstilskudd                                                                                                          kr 30 000 

Deltakelse av fem tillitsvalgte til landsmøtet 2017 reise og opphold 

Aktivitetstøtte                                                                                                         kr 20 000 

Støtte til familiesamling i september Rondeheim, ønsker å få ned egenandelen for 

fosterforeldre som deltar.   

Troms     Etterspurt 

Driftstilskudd                                                                                                       kr 31 340 

Deltakelse i landsmøtet Alta reise og opphold for tre personer (kr 12 340), fylkesstyremøter; 

fem tillitsvalgte hvor noen trenger overnatting i forbindelse med møtene – det er planlagt fem 

møter (kr 15 000), deltakelse i brukerråd (kr 4000)                                                                                                                                          

Aktivitetsstøtte                                                                                                     kr 15 000  

Støtte til familiesamling 22-24 september, delvis dekning for styrets deltakelse samt aktivitet 

og et måltid for deltakerne.    

Aust-Agder       Kr 159 802 per 31.12.2016  

Driftstilskudd                                                                                                             kr 15 000 

Aktivitetsstøtte                                                                                                           kr 15 000 

Søker støtte til familiesamling, fylkesstyremøte og deltakelse i landsmøte i Alta  

                                                                                                                                                       

Oslo og Akershus  

Aktivitetsstøtte                                                                                                           kr 3500                                    

Søker for enge grupper til dekning av lokaler, foredragsholder 23 mai tema Snakk om 

Nettkontakt          

 Oslo           Etterspurt -+ 100 000 

Driftstilskudd                                                                                                            kr 7 000 

Deltakelse for en delegat til landsmøtet i Alta  

Nordland      Kr 44 751 

Driftstilskudd                                                                                                            kr 61 600 

Søkes om dekning av reise og opphold for fire deltakere til landsmøtet 2017, samt arrangere 

fylkesstyremøte på Saltfjellet for styret med vara og valgkomite 

Aktivitetsstøtte                                                                                                          kr 25 000 

Samling av hele fosterhjemmet en helg i september 2017  
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Hovedstyrets vedtak   

Hovedstyret legger til grunn fylkesforeningenes økonomi per dato, deltakelse i landsmøtet 

2017 og tilstått lavere driftstilskudd til Norsk Fosterhjemsforening for 2017 enn forventet.  På 

grunn av det lave driftstilskuddet holder hovedstyret tilbake noe av fordelingen til november 

2017.  

 

Følgende søknader ble innvilget:  

Rogaland                Driftstilskudd                                                                         kr 30 000  

Vest-Agder             Driftstilskudd                          kr 15000  

Møre og Romsdal  Driftstilskudd                                                                        kr  40 000  

Hedmark                Aktivitetsstøtte                                                                      kr 15 000 

Buskerud           Driftsstøtte                                                                            kr 30 000    

Østfold                    Aktivitetsstøtte                                                                      kr 20 000 

Finnmark           Driftstilskudd                                                                        kr 15 000  

                                Aktivitetsstøtte                                                                       kr 20 000  

Nord-Trøndelag    Driftstilskudd                                                                         kr 30 000                    

                               Aktivitetsstøtte                                                                        kr 20 000 

Vestfold                 Driftstilskudd                                                                          kr 20 000 

                               Aktivitetsstøtte                                                                        kr 20 000    

Sør-Trøndelag      Driftstilskudd                                                           kr 30 000 

                              Aktivitetstøtte                                                                           kr 10 000   

Troms         Driftstilskudd                                                                           kr 25 000   

                              Aktivitetsstøtte                                                                         kr 10 000  

 Aust-Agder        Driftstilskudd                                                                            kr 15 000 

                            Aktivitetsstøtte                                                                            kr 10 000    

Oslo/Akershus   Aktivitetsstøtte                                                                            kr 5000                                             

  Oslo                 Driftstilskudd                                                                               kr 10 000 

Nordland           Driftstilskudd                                                                               kr 40 000 

                           Aktivitetsstøtte                                                                             kr 20 000 
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Hovedstyret godkjenner en samlet utbetaling på kr 450 000 (fordelt på driftstilskudd kr 

300 000 og aktivitetsstøtte kr 150 000) til fylkesforeningene.    

Hovedstyret legger til grunn følgende kriterier for tildeling: behovet for driftstilskudd i 

fylkene for gjennomføring av fylkesstyremøter og deltakelse i landsmøtet 2017, samt 

fylkesforeningens økonomi per dato.  Hovedstyret legger også vekt på at foreningen har fått  

lavere driftstilskudd for 2017. Dette medfører at ikke alle pengene kr 552 000 blir fordelt nå. 

Hovedstyret holder tilbake kr102 000 slik at det vil være igjen penger til fordeling i ved neste 

søknadsfrist 15 oktober.  

 

 

SAK 48/17:  Oppsummering organisasjonskurset 2017  
Det vises til vedlegg av 01.06.2017 og Fosterhjemskontakt 2/17 side 47, 48 og 49.  

Hovedstyret finner dato og sted for organisasjonskurs 2018.  

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret tar oppsummering av organisasjonskurs 2017 til orientering  

2) Hovedstyret godkjenner at organisasjonskurs 2018 arrangeres på Quality hotell Olavsgaard 

20-22 april 2018  

 

SAK 49/17: Forespørsel om å motta gave fra MentorNorge  

Bakgrunn   

I løpet av april 2017 fikk foreningen henvendelse fra Bufdirs direktør Mari Trommald hvor 

hun hadde fått et tilbud fra mentornorge men kunne ikke ta i mot tilbudet som offentlig 

instans og sendte denne forespørselen videre til Norsk Fosterhjemsforening.   

Ref email kontakt med Anders Bjerkedal fra Mentornorge AS:  

«Fikk vite fra Mari Trommald at hun hadde tatt kontakt med deg ifm med at MentorNorge 

gjerne ville gi leksehjelp til barnevernsbarn. Dette etter å ha lest hennes artikkel om at disse 

klarte seg langt dårligere på skolen enn andre.Vi vil stadig gjerne gi bort timer, men skulle vi 

fått til noe som gav en langvarig effekt tror jeg det ville vært enda mer hensiktsmessig med en 

solid rabattordning gjennom Norsk Fosterhjemsforening. Er dette noe vi kunne tatt en prat om 

mulighetene for?»   

Litt om MentorNorge MentorNorge startet opp i 2014 og er i dag landets største tilbyder av 

privatundervisning til elever i skolen. Våre 1000 aktive mentorer hjelper i dag over 2000 

elever over hele landet. Opplæringen foregår hjemme hos eleven eller via Skype. Som våre 

mentorer benytter vi utelukkende toppstudenter som får opplæring i formidling og motivasjon 

gjennom våre spesialtilpassede workshops.  Du finner link til våre hjemmesider her: 

http://www.mentornorge.no/ Ta gjerne en kikk å våre videoer som forteller om oss og våre 

kunders opplevelser: http://www.mentornorge.no/video/   
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 «Vanligvis opererer vi med en gratis og uforpliktende prøvetime, før man eventuelt forplikter 

seg til et klippekort.   

I tilfellet med barnevernet var hensikten å vise samfunnsengasjement ifm Mari sin artikkel og 

gi bort hele klippekort på 10-20 timer, uten ytterligere forpliktelser. Vi håpet selvfølgelig å  

 

kunne oppnå noe positiv oppmerksomhet og at kanskje barnevernet ønsket å fortsette med 

ordningen om de var fornøyde.   Nå er dette en stund siden, og det kan være en del av 

mentorene som tilbød å hjelpe mot halv lønn ikke er like engasjerte lengre. Jeg er imidlertid 

sikker på at vi kan få en del til å stille opp, slik at vi kan gi bort noen klippekort allikevel. En 

ide kan derfor være at dere finner 10 skoleelever som kunne tenke seg litt hjelp til 

heldagsprøver og eksamen nå i mai. Disse kan vi gi 10 gratis timer, uten forpliktelser. Før 

møtet i juni kunne dere fulgt opp disse familiene og hørt hva de hadde fått ut av det. Deretter 

kan jeg se for meg to veier. Den ene at foreningen klarer å få bevilget penger til å kunne gi 

tilbudet til de med behov for dette fremover. Det andre at dere kunne formidlet et 

spesialtilbud på våre tjenester til fosterhjemsforeldrene.    

Mvh  

Andreas Bjerkedal  

Mentornorge AS”  

Generalsekretærs melding til Andreas Bjerkedal:  

«Ja jeg har vært i kontakt med Mari Trommald ang MentorNorge.    

Ved googling har jeg fått mer informasjon om dere. Selv om dere gir bort timer kan det se ut 

for meg at en må forplikte seg til eksempelvis 20 timer. Da betyr det at fosterhjemmet eller 

det kommunale barnevernet må betale 10 av disse timene.    

Fint om du korrigerer slik jeg har oppfattet ditt tilbud. Som du sikkert vet er vi en frivillig 

organisasjon som for drift må søke staten om penger. Om vi skal igangsette dette må jeg ha 

budsjettavklaring med hovedstyret som har møte i juni – og de må ta stiling til om vi 

igangsetter dette».    

Skal hovedstyret gå videre med dette tilbudet?  

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret takker for tilbud gitt av MentorNorge.  Norsk Fosterhjemsforening har ikke nå 

mulighet til å administrere en slik ordning.   
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SAK 50/17: Informasjon. Representasjon i utvalg – kommende NOU om 

fosterhjem, utnevnelse av utvalg og mandat  

Viser til vedlagt brev til Barne- og likestillingsdepartement av 23.03.2017 Representasjon i 

utvalg – kommende NOU om fosterhjem fra Norsk Fosterhjemsforening (vedlegg 1). Vedlegg 

2 viser det utvalget som regjeringen nedsatte 21.04.2017. Vedlegg 3 Mandat for utvalget – 

NOU om fosterhjemsomsorg.  

I forhold til prosessen frem til utvalget er nedsatt samt mandat har Norsk Fosterhjemsforening 

skrevet flere brev, først en anmodning om å være representert i utvalget og vi har anmodet om 

å gi innspill til mandatet før det forelå.  Innspill ble sendt inn men det er regjeringen som har 

utformet mandatet.  

I to omganger har foreningen blitt anmodet av Barne- og likestillingsdepartementet om å 

sende inn 3-4 navn på representanter i utvalget.  Denne prosessen var hemmelig og foregikk 

på telefon og epost.  Vi spilte inn tillitsvalgte i hovedstyret og ansatte i sekretariatet i første 

forslag.  Fikk tilbakemelding at representantene var for nært knyttet til Norsk 

Fosterhjemsforening og det ble sendt inn nytt forslag, se vedlegg 1 dato 23.03.   

Karete Johansen tidligere fylkesleder i Aust-Agder og medlem i Norsk Fosterhjemsforening 

ble plukket ut til å sitte i utvalget som består av ti medlemmer.  Det er også kjent at Irene Belt 

Friborg også er medlem i vår forening.  Det betyr at vi har to fostermødre med i 

utvalget. Regjeringen har annonsert etter prosjektleder og to sekretærer som sekretariat for 

utvalget. Prosessen med ansettelsene skal nå være ferdig.   

Vi regner med at utvalget trenger referansegruppe og ser det som naturlig at vår forening er 

representert der. Utvalget skal legge frem en NOU i desember 2018.  

Norsk Fosterhjemsforening vil i de neste 1-2 årene måtte ha full fokus på denne prosessen 

med å gi innspill og påvirke mandatet slik at flest mulig områder blir behandlet i kommende 

NOU.        

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar informasjon i brev sendt 23.03.2017 fra Norsk Fosterhjemsforening 

Representasjon i utvalg – kommende NOU om fosterhjem, notat datert 21.04.2017 om 

regjeringens utnevning av medlemmer i utvalget og mandat til orientering.  
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SAK 51/17: Til info: Høringsinnspill sendt til Familie- og kulturkomiteen 

på Stortinget fra Norsk Fosterhjemsforening til prop. 73 L (2016-2017) 

Barnevernreformen  

Det vises i sin helhet til vedlagt innspill sendt Familie- og kulturkomiteen på Stortinget 

28.04.2017.    

Innspillet er sendt i forbindelse med behandlingen av prop. 73 L (2016-2017) 

Barnevernreformen og forslag til endringer i barnevernloven.   

Norsk Fosterhjemsforening er av den oppfatning at det er en forverring av situasjonen til 

fosterbarn med særskilte behov/ forsterkningsbehov. Vi er bekymret for økte kommunale 

forskjeller i fosterhjemsomsorgen og påpeker nødvendig-gjøring av øremerkede midler til 

fosterhjemsomsorgen. Tilslutt orienterer vi for foreningens syn på plikt til å vurdere 

plassering i barnets familie eller nære nettverk.  

Bekymringen er oversendt Familie- og kulturkomiteen på Stortinget 28.04.2017.  

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret har allerede oversendt bekymring for situasjonen til fosterbarn med særskilte 

behov samt de økte kommunale forskjellene i fosterhjemsomsorgen samt plikt til å vurdere 

fosterhjem i barnets familie og nettverk.  Innspillene er oversendt 28.04.2017 Familie- og 

kulturkomiteen som har saken til behandling. 

 

SAK 52/17: Til informasjon.  Høringsinnspill NOU 2017:3 

Folketrygdlovens ytelser til etterlatte – forslag til reform  

Det vises i sin helhet til vedlegg av 1 juni 2017.  

Høringsfristen var 1 juni og foreningens høringsinnspill er allerede sendt over til Arbeids- og 

sosialdepartementet.  

Foreningen har gitt innspill i forhold til reform – gjenlevende ektefelle hvor vi legger vekt på 

at mange fosterforeldre taper i dag lønnsinntekt og pensjonsopptjening som følge at de påtar 

seg et offentlig fosterhjemsoppdrag.  I tillegg legger vi til grunn at de fleste hjemmeværende 

med fosterbarn er fortsatt kvinner. Forslaget bidrar til å øke inntektsforskjellen og pensjons-

gapet mellom kvinner og menn.  

Vi viser igjen til at regjeringen snarest må sikre at det innføres en overgangsordning for 

fosterforeldre på trygdeytelser.   
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Etterlatte barn.  Foreningen mener det er uakseptabelt at barnepensjon for mange foreldreløse 

barn skal reduseres i forhold til dagens regler.  Viser til videre lesning i vedlagt 

høringsinnspill.  

Hovedstyrets vedtak   

Hovedstyret tar til orientering allerede innsendt høringsinnspill til Arbeids- og 

sosialdepartementet vedrørende Folketrygdlovens ytelser til etterlatte – forslag til reform.  Det 

vises i sin helhet til høringsinnspill avgitt fra Norsk Fosterhjemsforening 1 juni 2017.  

 

SAK 53/17: Brev sendt ASD og Bld – oppfølging av Stortingets vedtak om 

fosterforeldre på NAV ytelser  

Viser til vedlagt brev av 2. juni 2017 hvor vi ber regjeringen snarest om å innføre 

overgangsordning for fosterforeldre på trygdeytelser som skal sikre at de ikke taper 

økonomisk på å være fosterforeldre.  Vi ber videre om informasjon fra departementene som 

kan formidles videre til våre medlemmer hva gjelder dato når overgangsordningen iverksettes 

og hvordan den vil praktiseres.   

Hovedstyrets vedtak   

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

likestillingsdepartementet 02.06.2017 hvor foreningen etterspør konkret dato for når 

overgangsordningen iverksettes og hvordan den skal praktiseres.  

 

SAK 54/17: Svar fra Bld på Norsk Fosterhjemsforenings bekymring 

vedrørende avlaster II dommen  

Det vises til vedlagt svar fra Barne- og likestillingsdepartementet (Bld) datert 30.05.2017 på 

vår bekymring (brev sendt 5 april) for konsekvensene av Høyesterettsdom HR-2016-1366 

(Avlaster II dommen).  I brevet ber vi om et snarlig møte.  

Arbeid- og sosialdepartementet (ASD) har sendt på høring forslag om arbeidstidsregler som 

gjør det mulig å fortsatt tilby døgn- og helgeavlastninger.  Forslaget vil åpne for at de aller 

fleste kan beholde avlastningstilbudet står det i brevet fra Bld.  

 

Høringsfrist på forslaget fra ASD er 9 juni. Selv om ASD har sendt på høring forslag om 

arbeidstidsregler som åpner for å beholde avlastningstilbudet som i dag, er foreningen 

bekymret da kommunenes organisasjon KS allerede har flagget at dette har ikke kommunene 

økonomi til.    
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Bld tilbyr oss møte og ønsker å få tilbakemelding i den forbindelse.  Vi vil takke ja til et møte 

hvor vi ikke bare ønsker å diskutere avlaster-dommens konsekvenser, men foreslå også å ta 

opp mandatet til utvalget som skal legge frem en NOU.  

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar til orientering svar fra Barne- og likestillingsdepartementet hvor de tilbyr 

møte med Norsk Fosterhjemsforening i forbindelse med konsekvenser av Avlaster II 

dommen.  

 

SAK 55/17: Svar fra Bld på Norsk Fosterhjemsforenings henvendelse hvor 

vi anmodet om å være representert i utvalget og gi innspill til mandat samt 

begrunnelse for hvorfor vår forening ikke var representert i 

Barnevernlovutvalget.   

Brev fra Norsk Fosterhjemsforening datert 15.02.2017 hvor vi anmoder om å være 

representert i utvalget, gi innspill til mandat og begrunnelse for at vi ikke var representert i 

Barnevernlovutvalget ligger vedlagt (vedlegg I).   

Vedlagt ligger også svar fra Bld datert 27.04.2017 (vedlegg 2)  

Svarbrevet viser til oppnevning av utvalget 21.04.2017 og at fosterforeldre er medlemmer av 

utvalget.   

I mandatet er det presisert at utvalget skal legge til rette for innspill fra ressurs- og 

kompetansemiljøer, berørte myndigheter og aktører på fosterhjemsområdet.  Utvalget skal 

tidlig vurdere om det er hensiktsmessig å nedsette en referansegruppe etc.  

I forbindelse med at vi ikke var representert i Barnevernlovutvalget så svares det at et 

offentlig utvalg på eget grunnlag avgjør hvordan de vil innhente informasjon og synspunkter 

til sitt arbeid.  De viser videre i sitt svar at utvalget hadde møte med Norsk 

Fosterhjemsforeningen hvor relevante problemstillinger for utvalgets arbeid ble drøftet.    

Ja vi ga inn 40 skriftlige punkter i møte med Barnevernlovutvalget men vi mener fortsatt at vi 

burde ha sittet i utvalget da fosterhjem og fosterforeldre er nesten fraværende i forslag 

til endringer i barnevernloven som er lagt frem. 

At vi ba om begrunnelse for at vi ikke var representert i Barnevernlovutvalget ble fra vår side 

brukt også som bakgrunn i at vi anmodet om representasjon i utvalget som skal legge frem 

NOU – om fosterhjem.    
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Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar til orientering svar fra Barne- og likestillingsdepartementet på Norsk 

Fosterhjemsforenings anmodning om å være representert i utvalget som skal legge frem en 

NOU om fosterhjem, gi innspill til mandatet og begrunnelse for hvorfor foreningen ikke fikk 

representasjon i Barnevernlovutvalget.    

 

SAK 56/17: Nofcamøte 2017  

Årets møte i Nofca ble avholdt i Reykjarvik på Island 19 - 20 mai 2017.    

Nofca ble etablert i Oslo i mai 2000. Det har vært arrangert møter mellom Finland, Sverige, 

Danmark, Island, Færøyene og Grønland en gang i året i 16 år.    

Det er til sammen 16 organisasjoner per dato som er tilsluttet Nofca.  Nofca har vedtekter og 

kun to fra hvert land kan delta på selve Nofcamøtet.  Det velges kontaktperson for hvert land 

som gir informasjon til øvrige organisasjoner i sitt land og bestemmer to representanter for 

neste års møte.    

Medlemslandene har i tur ansvar for å arrangere møtet.  Det betyr at de finner møtelokale og 

har ansvar for programmet den første dagen hvor siste fagutvikling og forskning blir lagt 

frem.  Andre dagen er det et fast program som Nofca medlemmene deltar på.    

President og sekretær blir valgt hvert annet år.  Norge overlot Presidentvervet til Danmark for 

neste periode 2018-2020 og sekretæransvaret overlot Danmark til Sverige for samme 

periode.    

Nofca har en webside og den har Norsk Fosterhjemsforening ansvar for 

www.fosterhjemsforening.no og på forsiden ligger Nofca.  Der legges inn referater fra 

møtene, vedtektene og innsendte innlegg og fagartikler som har vært oppe i Nofca.  

Nofcas møte på Island hadde første dag 15 deltakere. 3 deltakere fra Sverige, 9 fra Island, 1 

fra Danmark og 2 fra Norge. Fraværende var Færøyene, Grønland og Finland.   

Alle deltakende land hadde forberedt følgende tema for første dag:    

· Enslige mindreårige  

· Hvilke rettigheter har fosterforeldre i ditt land  

· Siste fagutvikling/forskning ble fremlagt av Island  

Andre dag har et fast program hvor referat fra forrige års møte ble gjennomgått, registrering, 

presentasjon av nye medlemsorganisasjoner, godkjenning av dagsorden, eventuell nye 

søkerorganisasjoner, valg av tidspunkt og sted for neste års møte samt tema.  Det foretas valg 

hvert annet år og presentasjon av aktuelt fra hvert enkelt land mm.  

Nest møte vil bli arrangert i Stockholm 25-27.05.2018.    

Det vil fortløpende bli lagt ut på Nofcas websiden informasjon fra de enkelte land fra årets 

møte.  Program, referat og faginnspill.   
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Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar informasjon om årets Nofcamøte 2017 til orientering. Ytterligere informasjon 

om Nofca, referater, historikk, vedtekter og mer om tema som har vært oppe i respektive 

møtene. Nofcas webside www.fosterhjemsforening.no   

 

SAK 57/17: Søknad om kompensasjon til Norsk Fosterhjemsforening Oslos 

arbeid ovenfor medlemmer i Akershus.    

Det vises til vedlagt brev fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo datert 2 juni 2017.  

Norsk Fosterhjemsforening Akershus har i de siste årene ikke hatt valgt styre.   Oslo har 

gjennom mange år tatt på seg ansvaret for informasjon – blant annet som redaktør for 

facebooksiden for medlemmene i Akershus. Det har vært forsøkt å danne intrimstyre i 

Akershus, men det er bestemt at de inntil videre blir informert av Oslo og blir invitert av Oslo 

på diverse samlinger og kurs.  Oslo har driftet felles arrangement for de to fylkene, noe som 

innebærer brevpost, påmeldinger o.l.  

Et enstemmig styre søker om å få overført Norsk Fosterhjemsforening Akershus driftstilskudd 

som kompensasjon for det arbeidet som Oslo utfører i tillegg til å drifte sitt eget fylke.    

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret godkjenner at Norsk Fosterhjemsforening Oslo får utbetalt kr 15 000 av Norsk 

Fosterhjemsforening Akershus sitt driftstilskudd for 2017.  Dette utbetales som kompensasjon 

for det arbeidet Oslo utfører i forhold til ansvar for informasjon og inviterer medlemmer i 

Akershus til sine arrangement og samlinger.  

Hovedstyremedlem og fylkesleder i Oslo Solfrid Ruud Rekdal deltok ikke under behandling 

av saken. 
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LANDSMØTESAKER 

SAK 58/17: Gjennomgang av i Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter §§ 1-

3, 8-4 og 8-5  

Det vises til vedlagt forslag til saken fra Norsk Fosterhjemsforening Hedmark. (vedlegg 4) 

Innspill fra hovedstyremedlem Solfrid Ruud Rekdal (vedlegg 3) Innspill fra sekretariatet 

(vedlegg 1 og 2)  

Hedmarks forslag: Vedtak om eksklusjon bør fattes av hovedstyret.    

De begrunner sitt forslag med at det er for lenge å vente til et landsmøte med å få en slik 

avgjørelse, samtidig som saken er av en personlig karakter.  

Innspill fra hovedstyremedlem Solfrid Ruud Rekdal   

Bakgrunn for diskusjon i hovedstyrets møte er det sendt inn seks problemstillinger som må 

løses, og regler fra sju andre organisasjoner for utestengelse, utmelding, eksklusjon, 

suspensjon, se vedlegg.    

Forslag fra sekretariatet/generalsekretær   

Med bakgrunn i innsendte problemstillinger fra både Hedmark, hovedstyrets medlem har 

sekretariatet svart på problemstillingene som må løses og gitt forslag til vedtak.  Se notat som 

er vedlagt.  Sekretariatet har 3 forslag. Forslag 1) i forhold til tillegg under punkt 1-3 som 

siste ledd, forlag 2) endringer i § 8-4 og 3) i forhold til Suspensjon og eksklusjon.   

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret støtter forslag til endringer og tillegg i forhold til vedtekter mht. etiske 

retningslinjer, permisjon/ suspensjon/ eksklusjon   

Nytt punkt § 1-3 som siste ledd:   

1) «All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer».   

2) § 8-4 Permisjon fra tillitsverv (erstatter gjeldende 8-4) Dersom det foreligger saklig grunn 

kan tillitsvalgt innvilges permisjon fra sitt tillitsverv i en begrenset periode. 

Permisjonssøknad skal fremsettes av den tillitsvalgte og avgjøres av fylkesforeningen der 

det gjelder en tillitsvalgt i fylkesforeningen, og hovedstyret der det gjelder tillitsvalgt i 

hovedstyret.    
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3) § 8-5 «Suspensjon og eksklusjon (erstatter gjeldende pkt 8-5)   

«Hovedstyret kan med 2/3 flertall vedta å suspendere en tillitsvalgt fra alle verv i 

organisasjonen:   

 a) Den som handler i strid med Norsk Fosterhjemsforening sine vedtekter og vedtak eller på 

annen måte opptrer slik at det skader organisasjonen, eller organisasjonens omdømme.  

b) Den som på grunn av sitt personlige forhold ikke anses egnet til å representere 

organisasjonen.   

Vedtaket om suspensjon skal angi den periode suspensjonen gjelder for, og kan maksimalt 

gjelde ut perioden tillitspersonen er valgt for.   

Hovedstyret kan med 2/3 flertall vedta å ekskludere som medlem av organisasjonen:  

a) Den som ved sin opptreden skader organisasjonen, eller organisasjonens omdømme eller 

hindrer organisasjonens arbeid.  

b) Den som på illojal måte opptrer som om vedkommende representerer organisasjonen  

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å godkjenne forslagene til endring/tillegg i § §1-3, 

8-4 og 8-5 jfr hovedstyrets vedtak.  

En forutsetning for å inneha tillitsverv, både sentralt og i fylkesforening er at vedkommende 

er medlem av Norsk Fosterhjemsforening. Dersom medlemskapet avsluttes, uansett årsak, trer 

personen automatisk ut av alle tillitsverv.   

Før hovedstyret tar stilling til en sak om suspensjon eller eksklusjon, skal den det gjelder ha 

rett til å uttale seg. Sekretariatet forbereder saken for hovedstyret og avgir sin 

innstilling.  Vedkommende skal varsles skriftlig med frist for å uttale seg.   

 

SAK 59/17: Forslag til Æresmedlem  

Hovedstyret i Norsk Fosterhjemsforening kan ikke foreslå æresmedlem i foreningen. Men 

fylkene kan komme med forslag.    

Et enstemmig styre i Norsk Fosterhjemsforening Oslo har fremmet forslag om Elisabeth 

Backe-Hansen blir innstilt til æresmedlem av Norsk Fosterhjemsforening.  
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Hun har i en årrekke arbeidet med og for fosterbarn og fosterhjem. Hun har skrevet fagbøker-, 

forsket-, drevet fagutvikling-, holdt kurs og foredrag-, utviklet metoder innenfor 

fosterhjemsomsorgen.  I 2013 ble hun tildelt Den store psykologprisen for sitt arbeid.   

Det vises til vedlagt forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo.  

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret godkjenner forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo hvor Elisabeth Backe-   

Hansen foreslås utnevnt til æresmedlem i Norsk Fosterhjemsforening fra 2017.    

Hun har siden 1980 tallet arbeidet og utviklet fosterhjemsomsorgen i Norge med 

sin forskning, fagutvikling gjennom rapporter og fagbøker, kurs og foredrag.   

4) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å utnevne psykolog Elisabeth Backe-Hansen til 

æresmedlem i Norsk Fosterhjemsforening.  Hun har siden 1980 tallet vært pådriver for 

utvikling og forskning innen fosterhjemsomsorgen.  

 

SAK 60/17: Nasjonalt kurs for opplæring av veiledere til samtalegrupper 

for fosterforeldre i regi av Norsk Fosterhjemsforening  

Norsk Fosterhjemsforening Oslo foreslår at det igangsettes nasjonalt kurs for opplæring av 

veiledere til samtalegrupper for fosterforeldre i regi av Norsk Fosterhjemsforening.    

Bakgrunn  

Sitat innsendt forslag: «Bufetat er i stor endring, noe som har ført til redusert 

veiledningstilbud til fosterforeldre, da ansvaret mer eller mindre er overført til 

barneverntjenesten, som ikke har kapasitet. Vi tror et tilbud om samtalegrupper vil være et 

godt tilbud til våre medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening, og et fint rekrutteringsmiddel. 

Men en samtalegruppe må ledes av en «kompetent» person innen veilednings-metodikk, så 

deltakerne vil oppleve nytte av å delta i gruppa.    

Derfor foreslår Norsk Fosterhjemsforening Oslo at det søkes/settes av midler til et nasjonalt 

opplæringskurs innen veiledning og ledelse av samtalegrupper – selvhjelpsgrupper.  Vi ønsker 

at et slikt kurs blir gjennomført i neste landsmøteperiode».   

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret oversender til sekretariatet til å utrede muligheten for utvikling av veilederkurs 

for ledere av samtalegrupper i fylkene. med mål at de kan få et vekttall.  Se hva de har av 

moduler på høyskolen.  

Hovedstyret informeres underveis i prosessen. 

Saken fremmes ikke som landsmøtesak.   

 



 

 

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

16.-18. JUNI 2017 

SAK 61/17: Avsetting av penger for regions-kontaktene  

Hovedstyrets medlem og regionansvarlig for region Øst, Solfrid Ruud Rekdal har følgende 

forslag til budsjettarbeidet:  

Regionansvarlig ønsker at det «settes av penger til regionskontakten, til regionsarbeid og 

samarbeid med fylkesstyrene.  Det kan være en sentral pott, som regionskontaktene sammen 

må prioritere og disponere.  Det kan jo ikke være lik tilgang til midlene, noen regioner er 

billigere å drifte enn andre, pga. enklere geografi».  

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret godkjenner at penger til regionsansvarlig legges inn som post i budsjett for 2018 

Saken fremmes ikke som landsmøtesak. 

 

SAK 62/17: Penger til ungdomsarbeid  

Forslag fra hovedstyrets medlem Solfrid Ruud Rekdal gjeldene ungdomsarbeid. Denne saken 

er også innspill til langtidsbudsjett 2018-2020.    

Forslag:  

1: Medvirkning, ungdommens synspunkter i viktige saker  

Sette av penger til å kunne drifte dette for frivillige med bistand fra sekretariatet.   

2: Ungdomssamling i 2018 og 2019  

Håper på å gjennomføre en ungdomssamling i 2018  

«Det må legges opp til at deltakerne kan søke sin barneverntjeneste om dekning av reise og 

opphold. Men utgifter til planlegging, for de frivillige som deltar for dette, og noe av 

innholdet bør dekkes av Norsk Fosterhjemsforening.»  

Hovedstyrets vedtak   

Hovedstyret vil se denne saken i sammenheng med budsjettbehandling for 2018. 

Saken legges ikke opp som landsmøtesak 
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SAK 63/17: Norsk Fosterhjemsforening Rogaland foreslår et utdanningsløp 

og at det jobbes med å finne ut hvorfor det er så mange skole-sluttere blant 

fosterbarn 

Ref sak fra Norsk Fosterhjemsforening Rogaland:  

«Norsk fosterhjemsforening Rogaland foreslår ett utdanningsløp for fosterbarn som begynner 

å tre i kraft fra fosterbarna flytter inn til fosterfamilien. Dette utdanningsløpet består fram til 

fosterbarnet er voksen og så lenge han/hun er under barnevernets omsorg. Norsk 

Fosterhjemsforening Rogaland ønsker at det aktivt jobbes videre med å finne ut hvorfor det er 

så mange skole-sluttere blant fosterbarn. 

 

Vi foreslår 6 trinn som utdanningsløp . 

 

 1 Utredning/oppstart allerede ved uromelding . 

 2 Tiltak/kartlegging skolestart. Hva trenger barnet av hjelp i  

 barneskolen?  

 3 Tiltak/ kartlegging videre i barneskolen. I 4 klasse vurderes hva hjelp trenger 

barnet videre fra 5-7 klasse? 

 4  Tiltak/ kartlegging ungdomsskolen. I 7 klasse vurderes hva hjelp trenger barnet 

ved overgang til ungdomsskolen? 

 5 Tiltak/kartlegging videregående skole. I 10 klasse vurderes hva hjelp trenger 

barnet ved overgang til videregående skole? 

 6 17 år.. samtaler og vurderinger om veien videre for det myndige barnet.  

 

I samarbeidet rundt dette ser en skole/barnevern/fosterfamilien/institusjonen/Bup.  

 

Begrunnelse: 

Siste rapport fra SSB viser at kun 37% av fosterbarna fullfører skolen. Rapporten viser også 

at fosterbarn gjør det dårligere gjennom alle trinn. 

Det handler om barnas framtid. Og barnas framtid viktig. 

 

Manglende skolegang er en risikofaktor for senere utfordringer med tilpasning til voksenlivet. 

Fosterbarn greier seg dårlig på skolen. Hvorfor? 

I år kom det en ny statistikk som ble laget av SSB og utdanningsdepartementet og omhandler 

fosterbarn og skolegang; 

https://www.bufdir./no Statistikk og analyse Barnevernsstatistikk Barn og unge i barnevernet 

– hvordan gjør de det på skolen? 

 

Dette var nedslående lesing. Vi leser at kun 37% av fosterbarna gjennomfører innen normert 

tid. 

Snudd rundt, 63% gjennomfører ikke.  
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Spørsmålene vi stiller: 

Hvorfor det er slik? Hva er årsaken? Gjør vi fosterforeldre feil eller er det rett og slett 

systemet, det vil si barnevern og skole – at de ikke gjør det de skal? 

Når så mange som over 60% av barnevernsbarna dropper ut/greier seg så dårlig betyr det at 

mange barn som samfunnet har ansvar for ikke, får den hjelpen de har krav på . 

 

Tilslutt link til rapport, og et lite utsnitt av sammendraget: 

https://www.bufdir.no/global/nbbf/Skole_utdanning/Skolerapport_barnevern_Bufdir_2014.pd

f 

Et lite utsnitt av sammendraget: 

 

Bufdir anbefaler en helhetlig satsing mot barnevern og skole for å skape nødvendige 

holdningsendringer og nye handlingsalternativer i tjenestene. Konkret anbefales det at det 

utarbeides en kunnskapsbasert faglig veileder for oppfølgingen av skolegangen til barn i 

barnevernet. Videre mener direktoratet at det er behov for et systematisk informasjons- og 

opplæringsarbeid over tid for å sikre nødvendig tverrsektorielt samarbeid mellom skole og 

barnevern på alle nivåer, øke kompetansen i motivasjonsfremmende arbeid overfor ansatte 

som jobber med barn og unge i barnevernet samt bidra til at skoleoppfølging for denne 

gruppen barn og unge prioriteres. Bufdir mener også at det er nødvendig å systematisere og 

koble skole- og barnevernsstatistikk slik at utviklingen over tid kan følges bedre enn i dag. 

Gjennom anbefalingene ønsker Bufdir å vise at det er behov for ny tenkning og 

holdningsendring for  å bedre skoleresultater og utdanningssituasjonen for barn og unge i 

barnevernet. Det er ønske om et paradigme-skifte i norsk barneverns praksis i arbeidet med 

skole og utdanning. 

Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Rogaland  

Norsk Fosterhjemsforening Rogaland foreslår et utdanningsløp for fosterbarn som begynner 

å tre i kraft fra fosterbarna flytter inn til fosterfamilien.  Dette utdanningsløpet består fram til 

fosterbarnet er voksen og så lenge han/hun er i barnevernets omsorg. Norsk 

Fosterhjemsforening Rogaland ønsker at det aktivt jobbes videre med å finne ut hvorfor det er 

så mange skole-sluttere blant fosterbarn».  

 

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret støtter Norsk Fosterhjemsforening Rogalands forslag og viser til 

fylkesforeningens forslag til sekstrinnsløp.  De seks trinnene foreslås lagt inn i 

handlingsplan 2018-2020.  

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å vedta Norsk Fosterhjemsforening Rogalands 

forslag på et utdanningsløp med seks trinn: 

         1  Utredning/oppstart allerede ved uromelding . 

 2 Tiltak/kartlegging skolestart. Hva trenger barnet av hjelp i barneskolen?  

 3 Tiltak/ kartlegging videre i barneskolen. I 4 klasse vurderes hva hjelp trenger  

            barnet videre fra 5-7 klasse? 

 4 Tiltak/ kartlegging ungdomsskolen. I 7 klasse vurderes hva hjelp trenger barnet ved 
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            overgang til ungdomsskolen? 

 5 Tiltak/kartlegging videregående skole. I 10 klasse vurderes hva hjelp trenger barnet 

             ved overgang til videregående skole? 

 6 17 år.. samtaler og vurderinger om veien videre for det myndige barnet.  

3) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å legge utdanningsløpet for fosterbarn inn i 

handlingslingsplan for 2018-2020  

 

SAK 64/17: Norsk Fosterhjemsforening Rogaland foreslår bedre ordning 

for frikjøp  

Norsk Fosterhjemsforening Rogaland foreslår: «at det jobbes med at det skal bli en bedre 

ordning for frikjøp – antall G bør fjernes slik at potensielle fosterforeldre som er i jobb kan 

frikjøpes etter sin ordinære lønn.   

Det kan sies så sterkt at frikjøpsgrensen betyr ekskludering av ressurssterke fosterforeldre.  Vi 

foreslår at antall G fjernes og at potensielle fosterforeldre som er i jobb må frikjøpes slik at de 

får dekket sin lønn og i tillegg får arbeidsgodtgjørelse akkurat som andre som er i jobb får».  

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2017 å støtte forslaget til Norsk 

Fosterhjemsforening Rogaland for en bedre ordning for frikjøp.   

2) Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2017 at temaet legges inn i handlingsplan for 2018-

2020. 

 

SAK 65/17: Norsk Fosterhjemsforening Rogaland foreslår skille mellom 

kontaktpersonen til biologiske foreldre og fosterforeldre/fosterbarn  

Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ønsker å fremme at det må jobbes for at det skal bli et 

skille mellom kontaktpersonen til biologiske foreldre og fosterforeldre/fosterbarn  
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Bakgrunn:   

«Forslaget oppsto etter å erfare at kontaktpersonen kan høre mer på biologiske foreldre enn på 

fosterforeldrene.  Vi føler at den saken bør utredes med tanke på å la barnevernet være for 

barna, og at en annen etat har ansvar for biologiske foreldre. Det gjør vi fordi vi ser at 

konfliktnivå og uro fra biologiske foreldre gjør livet vanskelig for barna, og kontaktpersonen 

bør stå vekk fra biologiske foreldre.  Vi har også tilfeller hvor barnevernet hører mer på 

biologiske foreldre enn fosterforeldre, og er blinde for skaden det gjør med barna. I tillegg ser 

vi at det kan oppstå manipulering med barna når samme saksbehandler skal ha ansvar for både 

barn, fosterforeldre og biologiske foreldre.  Vi ser også at ett resultat er utilsiktet flytting. Den 

som taper på dette er barna. Vi mener at prinsippet må være at barnevernet er for barna. Vi 

tror også at det er til barnets beste at kontaktpersonen kun har fokus på fosterbarnet og 

fosterforeldre».  

Forslag: Jobbe for at biologiske foreldre får egne kontaktpersoner og ikke barnas  

Hovedstyrets vedtak  

Saken utsettes til september-møte 

Det må gjøres undersøkelser i forhold til hvem kontaktperson er og hvor dette er behandlet. 

Skal en her forstå kontaktperson som tidligere «saksbehandler» 

Eventuelt innstilling til hovedstyret er avhengig av hva som er besluttet i St meld og Prop 

kontaktperson og hva som ligger til familieråd.» 

 

SAK 66/17: Forslag til handlingsplan 2018-2020  

Det vises til vedlegg 1 som er en oppsummering av alle innkomne forslag til handlingsplan 

for 2018-2020.    

Innspillene har kommet fra 4 grupper i forbindelse med organisasjonskurset vedlegg 2,3,4 og 

5   

Fylkesforeningene Møre- og Romsdal og Nord-Trøndelag har gitt innspill i tillegg til det som 

kom fra tillitsvalgte som deltok på organisasjonskurset vedlegg 6 og 7.  
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Sammenstillingen i vedlegg 1 viser alle forslag som har kommet inn, delvis med fargekode og 

ellers med fylkets navn.    

To fylker ønsker å endre på rekkefølgen av punktene 1 og 2, de begge ønsker at pkt 2 

Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utvikling skal være pkt 1. Sikre barn i fosterhjem 

gode oppvekstvilkår skal være pkt 2. Gruppe 1 la vekt på at handlingsplan var så konkret at en 

får eierskap til handlingsplanen. At handlingsplanen ikke skulle favne for mye.  Som de skrev 

i sin kommentar: «Vi må også være realistiske ift. hva fosterhjemsforeningen KAN/SKAL 

jobbe med».    

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret utsetter behandling av handlingsplan 2018-2020 til hovedstyrets møte 8-10 

september 

 

SAK 67/17: Forslag til langtidsbudsjett 2018-2020  

Det vises i sin helhet til vedlagt langtidsbudsjett for 2018-2020.  

Vi har søkt driftstilskudd 5 mill for hvert år i perioden og det er tilstått kr 3 730 millioner 

kroner i 2018 og 2019.  Det er sendt inn klage på tilstått driftstilskudd den 7 juni 2017.    

Dersom vi skal opprettholde samme aktivitetsnivå som vi har i dag vil hele egenkapitalen til 

Norsk Fosterhjemsforening være brukt opp halvveis inn i 2019.   

Foreningen har riktignok fått et ekstratilskudd i slutten av både 2015 og 2016 som har 

balansert vårt budsjett, men vi kan verken regne med eller planlegge for at vi også i år får 

ekstratilskudd.    

Vi har både 2017 og 2019 med landsmøter.   

Hovedstyret må vurdere nye aktiviteter i handlingsplan for de neste to årene ut fra realiteten 

av tilstått driftsstøtte. I langtidsbudsjettet har vi på inntektssiden økt annonseinntektene for 

Fosterhjemskontakt men dette er som tidligere antydet usikker inntekt.   

På utgiftssiden er det lønn, drift, Fosterhjemskontakt og kontingent/ refusjon som er de største 

utgiftspostene. Lønn med sosiale utgifter trekker mest. Landsmøtet 2015 vedtok en stilling 

mer i sekretariatet.  Denne stillingen har gjennom store deler av 2016 og 2017 ikke vært besatt 

pga. sykdom.  Den ble våren 2017 besatt med en fagansvarlig som har bevilling som 

advokat.  Foreningen trenger sårt denne stillingen, og her har også foreningen måtte strekke 

lønnsbudsjettet.    
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For 2018 vil vi måtte se på andre inntektskilder hvor vi må søke både helse- og kunnskap- og 

kulturdirektoratene etter penger.  Driftstilskudd fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet gir 

drift i forhold til barnevern som fag og i mindre grad til organisasjonsutvikling og ivaretakelse 

av tillitsvalgte.    

Se for øvrig kommentarer under langtidsbudsjettet    

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret utsetter behandlingen av langtidsbudsjett 2018-2020 til hovedstyrets møte 8-10 

september. Foreningen avventer svar på klage for tildelt driftstilskudd for 2017, 2018 og 

2019. 

 

Sak 68/17: Konstituering av nestleder og styremedlem i hovedstyret 
 

Valgkomiteen har kommet med følgende vedtak:  

Styremedlem Helle Christensen er konstituert som nestleder i perioden 23.04.2017 og frem til 

valget på landsmøtet i Alta 2017. 

Varamedlem Pål Dahl Andersen er konstituert som hovedstyremedlem i perioden 23.04.2017 

og frem til valget på landsmøtet i Alta 2017. 

Det vises til valgkomiteens vedlegg i saksutredningen.  

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar valgkomiteens konstituering av hovedstyremedlem Helle Christensen til 

nestleder i hovedstyret, og konstituering av varamedlem i hovedstyret Pål Dahl Andersen til 

hovedstyremedlem til orientering.  

 

SAK 69/17: Søknad om permisjon fra verv som nestleder i hovedstyret for 

Solfrid Kjærvoll-Birkedal  

Nestleder i hovedstyret Solfrid Kjærvoll-Birkedal søkte 23.04.2017 permisjon fra sitt 

nestlederverv i hovedstyret.  Søknaden gjelder t.o.m. 07.10.2017.    

 Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret gir Solfrid Kjærvoll-Birkedal permisjon fra hovedstyret til etter 27-29 oktober 

landsmøtet 2017. 
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Sak 70/17: Fosterhjemsforening Rogaland foreslår at det jobbes aktivt med 

å finne ut hvorfor det er så mange skole-sluttere blant fosterbarn 
 

Ref sak fra Norsk Fosterhjemsforening: 

 

« 

Stavanger, 31.05.17 

 

Sak til Landsmøtet 2017 
 

 

Norsk Fosterhjemsforening Rogaland foreslår at det jobbes videre aktivt med å finne ut 
hvorfor det er så mange skole-sluttere blant fosterbarn.  
 

 

 
Informasjon: Siste rapport fra SSB viser at kun 37% av fosterbarna fullfører skolen. 
Rapporten viser også at fosterbarn gjør det dårligere gjennom alle trinn. 
Det handler om barnas framtid. Og barnas framtid viktig.  
 
Manglende skolegang er en risikofaktor for senere utfordringer med tilpasning til voksenlivet. 
Fosterbarn greier seg dårlig på skolen. Hvorfor?   
I år kom det en ny statistikk som ble laget av SSB og utdanningsdepartementet og omhandler 
fosterbarn og skolegang; 
 
bufdir.no Statistikk og analyse Barnevernsstatistikk Barn og unge i barnevernet – hvordan 
gjør de det på skolen?   
 
Dette var nedslående lesing. Vi leser at 37% av fosterbarna gjennomfører innen normert tid.  
Snudd rundt, 63% gjennomfører ikke. 
 
 
Spørsmålene vi stiller:  
Hvorfor det er slik? Hva er årsaken? Gjør vi fosterforeldre feil eller er det rett og slett  
systemet, det vil si barnevern og skole – at de ikke gjør det de skal? 

 

 

 

 

 

https://www.bufdir.no/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevern_skole/
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Når så mange som over 60% av barnevernsbarna dropper ut/greier seg så dårlig betyr det at 
mange barn som samfunnet har ansvar for ikke, får den hjelpen de har krav på . 
 
 Tilslutt link til rapport, og et lite utsnitt av sammendraget: 
https://www.bufdir.no/global/nbbf/Skole_utdanning/Skolerapport_barnevern_Bufdir_2014.pdf 

 
Et utsnitt av sammendrag 
Bufdir anbefaler en helhetlig satsing mot barnevern og skole for å skape nødvendige 

holdningsendringer og nye handlingsalternativer i tjenestene. Konkret anbefales det at det 

utarbeides en kunnskapsbasert faglig veileder for oppfølgingen av skolegangen til barn i 

barnevernet. Videre mener direktoratet at det er behov for et systematisk informasjons- og 

opplæringsarbeid over tid for å sikre nødvendig tverrsektorielt samarbeid mellom skole og 

barnevern på alle nivåer, øke kompetansen i motivasjonsfremmende arbeid overfor ansatte 

som jobber med barn og unge i barnevernet samt bidra til at skoleoppfølging for denne 

gruppen barn og unge prioriteres. Bufdir mener også at det er nødvendig å systematisere og 

koble skole- og barnevernsstatistikk slik at utviklingen over tid kan følges bedre enn i dag.  

Gjennom anbefalingene ønsker Bufdir å vise at det er behov for ny tenkning og 

holdningsendring for å bedre skoleresultater og utdanningssituasjonen for barn og unge i 

barnevernet. Det er ønske om et paradigme-skifte i norsk barneverns praksis i arbeidet med 

skole og utdanning». 

Norsk Fosterhjemsforening Rogalands forslag: 

Norsk Fosterhjemsforening Rogaland foreslår at det jobbes videre aktivt med å finne ut 
hvorfor det er så mange skole-sluttere blant fosterbarn.  
 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å støtte Norsk Fosterhjemsforening Rogaland sitt 

forslag om at det jobbes aktivt med å finne ut hvorfor det er så mange skole-sluttere 

blant fosterbarn.  
2)  Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 om å legge dette tema inn i handlingsplan for 

2018-2020  
 

 

 

Sak 71/17: Bakvakt juli 2017 

 
Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering av sekretariatet stenger kontoret i juli 2017.  Bakvakt uke 27 – 

3-9 juli Helle Christensen.  Styreleder Torunn Hauen Aks bakvakt fra 10 juli til 1 august.   

 



 

 

 

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

16.-18. JUNI 2017 

 

 

 

Div informasjon: 

• Styreleder har deltatt på Foreldremøte se video fb og web 

• Konstituerende nestleder har deltatt i panel i forbindelse med lansering av Tilfellet 

Jonas.  En etterfølger av filmen Fredag ettermiddag (2013) hvor samme hovedperson 

spiller.   

• Arendalsuka: 14-19 august.  Norsk Fosterhjemsforening skal ha stand og dere finner 

oss på stand 2.  Forberedelsene er i full gang.  Alle politiske partier er invitert til å 

komme på besøk på standen for en samtale.  Frp og Krf har svart positivt at de 

kommer.  Profileringsmateriell og flisjakker er bestilt, og lånetelt med logo er bestilt.  

Vi har også laget et «hefte» hvor vi presenterer Norsk Fosterhjemsforening og ellers 

lagt vekt på fosterfamilienes manglende rettigheter og beskyttelse  

 

 

 

 

 

 

Torunn Hauen Aks 

Styreleder 

 

 

 

Norsk Fosterhjemsforening 


