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Tilstede: 

Styreleder:                         Torunn Hauen Aks 

Konstituert nestleder:        Helle Christensen  

Styremedlem:                    Kjersti Garnes Overvik 

Styremedlem:                    Solfrid Ruud Rekdal  

Styremedlem:                    Tommy Hæggernæs  

   

Generalsekretær:                Tove M S Wahlstrøm   

Fravær:  Konstituert styremedlem Pål Dahl Andersen 

Informasjon fra styreleder, regionansvarlig og generalsekretær 

 

SAKSLISTE 
 

SAK 96/17: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 08-10   

september 2017  

SAK 97/17: Regnskap for juli, august og september 2017  

SAK 98/17: Halvårsrapport rådgivning  

SAK 99/17: Svar fra Bufdir ang foreningens etterspørsel av Retningslinjer 

for netthets og trusler  

SAK 100/17: Søknad om drifts- og aktivitetsstøtte for fylkene  

SAK 101/17: Ledersamling 2017  

SAK 102/17: Nyhetsbrev oktober 2017  

SAK 103/17: Velkomstdrink til delegater, obervatører og ledsagere i lands- 

                       møte 2017  

SAK 104/17: Aktivitet i forbindelse med landsmøtet 2017 

SAK 105/17: Høringsinnspill til Arbeids- og Sosialkomiteen fra Norsk 

                       Fosterhjemsforening mht behandling av forslag til 

                       Statsbudsjett 2018                  
 

EVENTUELT     

· Forberedelse av landsmøtet 2017 

· Gjennomgang av Retningslinjer for hovedstyret (utsettes til møte i desember) 

· Godkjenning av resultatrapport 2016 fra Bufdir 

· Pressemelding i forbindelse med landsmøte 2017 

 

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

  

                                                     
                                                                   *** 

 

SAK   96/17: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 08-10 

september 2017            
Det vises til protokoll lagt ut på intranett fra hovedstyrets møte 8-1 O september. Protokollen 

legges frem til signering i dagens møte. 
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Kommentar fra generalsekretær. For 2019 bør det være mer enn en uke mellom hovedstyrets 

møte og frist for utsending av landsmøtepapirer. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 8-10 september 2017 

                                

 

SAK   97/17: Regnskap for juli, august og september 2017 

 
Det vises til vedlagt regnskap for juli, august og september. 

Kommentarene tar utgangspunkt i september regnskapet. 

Budsjett ble lagt opp til et underskudd på -1.737 mill. for 2017. Da det gjenstår tre måneder 

av året kan det se ut som om dette underskuddet vil bli ca.- 450 000. Det skyldes at vi ikke i 

budsjettet hadde lagt inn økt driftstilskudd med kr 370 000, økte annonseinntekter og det var 

ikke budsjettert med administrasjonsinntekt for prosjekt med 157 000. Det er også noe 

mindre forbruk på lønn ca. 300 000. 50% fagkonsulentstilling blir ca. 40% dekket av 

administrasjonspenger i forbindelse med prosjekter. 

Anmerkning til enkelte konti. Kostnader i forbindelse med ledersamling er satt opp i budsjett 

med kr l 00 000. Her er ikke innkommet alle regninger og regner med at budsjettet blir brukt 

opp på konto 4220. 

Konto for eksterne konsulenthonorar 661 O - her vil budsjettet bli brukt opp i løpet av året. 

For 2018 må det vurderes om vi kun kan ha en rådgiver inne en dag i uken og ikke to som nå. 

Det har vært mye frem og tilbake med omlegging til Office 365, noe som har medført at konto 

6730 IKT vil ved årets slutt ligge på høyere enn budsjette1t. 

Konto 7120 Kost/losji etter regning ligger langt over budsjett. 

Forsikring har også gått opp i 2017. 

Ovenfor nevnte konti må eventuelt justeres i budsjettbehandlingen for budsjett 2018. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering regnskap for juli, august og september 2017. 

                                                                                                   

 

SAK   98/17: Halvårsrapport rådgivning 

 
Det vises i sin helhet til vedlagt rapport. 

 

Hovedstyrets vedtak 
Hovedstyret tar til orientering halvårsrapport fra rådgivning 2017 

 

 

SAK   99/17: Svar fra Bufdir ang foreningens etterspørsel av  

                        retningslinjer for netthets og trusler 

 
Norsk Fosterhjemsforening etterlyste i brev den 18. august, status i arbeidet med utarbeidelse 

av retningslinjer for fosterhjem som utsettes for netthets og trusler. Her ba vi også om en 

forsikring om at fosterhjemmenes situasjon blir ivaretatt i retningslinjer. 

Dette med bakgrunn i et rådslag som KS og Bufdir arrangerte før sommeren som skulle 
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munne ut i retningslinjer. 

Foreningen mottok svar fra Bufdir den 29.09.2017. De lover at retningslinjer skal 

ferdigstilles i nær fremtid. Se vedlegg. 

 

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering Bufdirs svar angående oppfølging av rådslag mot netthets og 

trusler der foreningen har etterlyst status for utarbeiding av retningslinjer. Ifg. Bufdir vil disse 

foreligge i nær fremtid.   

Det spilles inn til Bufdir at retningslinjene må ivareta fosterhjemmene slik at det skal være 

barneverntjenesten som anmelder på vegne av fosterhjemmene i disse saker.  
 

 

SAK  100/17: Søknad om drifts- og aktivitetsstøtte for fylkene 

 
Bakgrunn 

Hovedstyret besluttet i sak 48/16 frist for søknader fra fylkene for støtte til aktivitet og drift to 

ganger i året, 15. oktober og 15. mai. 

Det er kr 102 000 til fordeling. Fylkesforeningen Akershus har kr 361 000 på konto. 

 

Til sammen har det kommet inn søknader tilsvarende kr fra 493 000 fra ni fylker. Fordelt 

driftssøknader kr 304 000 og aktivitetssøknader kr 197 000. 

Ytterligere informasjon om fylkenes søknader vises det til saksutredning som ble lagt ut på 

intranett før hovedstyrets møte.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner følgende fordeling i forhold til tilgjengelige midler kr 102 000: 

 

Vest-Agder                                                                   Aktivitet         kr  10 000 

Møre og Romsdal                                                         Drift               kr  12 500 

                                                                                      Aktivitet         kr  12 500 

Østfold                                                                          Aktivitet         kr  10 000 

Vestfold                                                                         Drift               kr  12 000 

Nordland                                                                        Drift              kr  15 000 

                                                                                       Aktivitet        kr  10 000 

Buskerud                                                                        Drift              kr  20 000 

 

Hovedstyret har lagt vekt på midler til fordeling, fylkesforeningenes økonomiske situasjon ut 

fra innsendt bankutskrift og tildeling i juni 2017.   

 

 

SAK  101/17: Ledersamling 2017 

 
Det vises til vedlagt oppsummering fra ledersamling 2017 som ble avviklet 23-24 september 

på Hotell Oslofjord i Sandvika utenfor Oslo. 
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Informasjonen samt PP fra Trond Solvang vil legges på intranett under ledersamling 2017 

samt kort informasjon i nyhetsbrev til medlemmene. 

Hovedstyret tar stilling til dato for ledersamling 2018. 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret tar oppsummering av ledersamling 2017 til orientering. 

2) Ledersamling 2018 legges til Oslo området 27-28. oktober. Sentral dekning for 

fylkesledere avhenger av Norsk Fosterhjemsforenings økonomiske situasjon.  Det må 

vurderes om fylkesforeningene selv må finansiere overnatting i forbindelse med 

ledersamlingen.   

 

 

SAK  102/17: Nyhetsbrev oktober 2017  

 
Nyhetsbrevet for oktober 2017 ble lagt ved i saksutredningen. 

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering nyhetsbrev oktober 2017 
 

 

SAK 103/17: Velkomstdrink til delegater, observatører og ledsagere i 

landsmøtet 2017 
  

Det skal arrangeres festmiddag i Sorrisniva lørdag 28 oktober.  I den forbindelse vil det bli 

servert en velkomstdrink. Middagen blir servert med to retter.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at det serveres en velkomstdrink for deltakere før festmiddag den 28 

oktober for 112 personer.  Utgiftene dekkes over budsjett for landsmøte 2017. 

   

 

 

SAK 104/17: Aktivitet i forbindelse med landsmøtet 2017 
I forbindelse med landsmøtet 2017 er det arrangert Nordlyssafari på torsdag 26. oktober.  

Denne turen koster kr 1500 per person.  

Fire av hovedstyrets medlemmer vil representere hovedstyret. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at det dekkes 50% av utgifter til Nordlyssafari for fire representanter 

fra hovedstyret med inntil kr 3 000. Pengene belastes post landsmøte. 

 

 

SAK 105/17: Høringsinnspill til Arbeids og Sosialkomiteen fra Norsk 

Fosterhjemsforening mht behandling av forslag til Statsbudsjett for 2018 
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Saken gjelder overgangsordning for fosterforeldre på trydeytelser, jfr. Prop 1 S 2018 pkt 

2.4.7.  Her fremmer regjeringen bevilgningsforslag til en særdeles viktig regelendring for 

fosterforeldre – en overgangsordning for fosterforeldre på trygdeytelser. 

Høring gjennomføres i Arbeids og Sosialkomiteen fredag 27 oktober.  Norsk 

Fosterhjemsforening gjennomfører landsmøtet fra 27-29 oktober og kan ikke delta i høringen.  

Det er derfor utarbeidet et skriftlig høringsinnspill og i tillegg er det etablert kontakt med 

medlem av komiteen.   

Norsk Fosterhjemsforening ber Stortinget ivareta følgende: 

- At overgangsordningen inkluderer fosterforeldre på uføreytelser i tillegg til dagpenger 

og arbeidsavklaringspenger, og for øvrig sikre prinsippet om at fosterforeldre på 

trygdeytelser ikke skal tape økonomisk på å være fosterforeldre.  

- At overgangsordningen gis tilbakevirkende kraft, forutsetning for vedtaket var at det 

snarest skulle innføres. 

- At fosterforeldre anses å innfri vilkår for dagpenger uten at det stilles krav om at de 

skal ta seg jobb hvor som helst i landet, som følge av at det ligger som en foutsetning 

for selve fosterhjemsoppdraget at fosterforeldre ikke flytter. 

- Budsjettbehandling må sikre at Stortingets vedtak snarest settes ut i livet.  Uenighet 

om rekkevidden av vedtaket må IKKE innebære at overgangsordningen ikke settes ut i 

livet.  

Det vises videre til bakgrunn i høringsnotat av 22.10.2017 som er lagt ut på foreningens 

webside og facebookside. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering allerede oversendt høringsnotat til Arbeid og Sosialkomiteen 

mht behandling av Statsbudsjettet 2018 – overgangsordning for fosterforeldre på 

trygdeytelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Torunn Hauen Aks 

                                                               Styreleder  

                                                   Norsk Fosterhjemsforening 


