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B-sak  
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SAK 01/17: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 

25-27 november 2016 

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

under sak 63/16. Tiltaksplan og ny sak legges opp i dagens møte. Se sak 14/17.  

Det vises til sak 78/16 siste punkt. Tekst og dato endres her.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll med endringer i sak 63/16 og 78/16. Ny sak 14/17 erstatter 

63/16 fra hovedstyrets møte 25-27 november 2016.  

 

 

 

 

 

SAK 02/17: Årsregnskap 2016                                

 
Norsk Fosterhjemsforenings inntektskilder i 2016 var driftstilskudd fra Barne-, ungdom- og 

familiedirektoratet, medlemskontingent, provisjonsinntekter gjennom annonsesalg i 

Fosterhjemskontakt, salg av temahefter og bøker samt leieinntekter fra to utleide kontorer. Vi 

har de siste tre årene søkt staten om fem millioner.  Vi fikk kr 3 730 000 med en 

tilleggsbevilgning på kr 500 000 i november.  Til sammen fikk vi kr 4 230 000.    

  

Budsjett for 2016 ble vedtatt i med 1 mill i minus.  Etterslep at vi har fått tilleggsbevilgning i 

2015 og 2016 i slutten av året, annonseinntektene har vært høyere enn budsjettert, økning i 

antall medlemmer gjør at underskuddet for 2016 blir minimalt. Det vises i sin helhet til 

vedlagt årsregnskap.    

  

Revisor har gjennomgått årsregnskapet den 25.01.2017.  Vedtak og signering av årsregnskap 

2016 fra hovedstyrets medlemmer er nødvendig for at revisor skal skrive sin rapport.   Denne 

vil bli lagt opp i hovedstyret da den foreligger.   

 

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 

1) Hovedstyret signerer og godkjenner årsregnskap 2016.   

2) Årsregnskap med revisors rapport legges frem for landsmøtet 2017 
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SAK 03/17: Årsberetning 2016 

 
Det vises i sin helhet til vedlagt årsberetning 2016.  

  

Hovedstyret signerer årsberetning 2016.   Årsberetning 2016 oversendes Bufdir i 

sammenheng med driftstilskudd for 2017 og resultatrapport 2016.   

  

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner og signerer årsberetning 2016  

2) Årsberetning 2016 legges frem for landsmøtet  

 

 

SAK 04/17: Søknad om driftstilskudd 2017 

 

Det vises i sin helhet til vedlagt søknad. Norsk Fosterhjemsforening søker driftstilskudd for 3 

år, noe som er en ny ordning. Resultatrapport må likevel sendes inn hvert år før 01.03.  

  

Søknaden med vedlegg må sendes Barne-, ungdom- og familiedirektoratet innen 6 februar.   

  

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner søknad om driftstilskudd for 2017. 

 

 

 

SAK 05/17: Signatur ved tjenesteutlegg over kr 10 000 belastet  

                    Norsk Fosterhjemsforenings bedriftskort                                                                        
 

Revisor for Norsk Fosterhjemsforening har foreslått at det innføres en rutine hvor belastninger 

i forbindelse med tjenesteutlegg  fra bedriftskort over en gitt beløpsgrense bør attesteres av to 

bemyndigede personer. Det gjelder ikke betalinger av fakturaer for daglig drift i 

organisasjonen, men knyttes til tjenestebelastninger ved reise og representasjon.   Tilgang til 

bedriftskort har styreleder og generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening. Dette gjøres i 

flere organisasjoner og bedrifter, noe som er en sikkerhet både for styreleder, generalsekretær 

og Norsk Fosterhjemsforening.  

  

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret godkjenner at både styreleder og generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening 

signerer ved tjenesteutlegg over kr 10.000 belastet med bedriftskort - gjeldende reisekostnader 

og representasjon.   
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SAK 06/17: Søknad om støtte til studietur  
 

Det vises i sin helhet til vedlagt søknad  

  

Beate Heide og Rina Nikolaisen (medlem og tillitsvalgt i Fylkesforeningen Nordland) holder 

på å skrive en fagbok om det indre livet i fosterhjem.  Boken er ment som et verktøy for 

fosterhjem, barnevern, barnehager, skoler, helse og omsorg og mulig litteratur til utdanning 

som omhandler omsorg for fosterbarn.   Bokens tittel «Jeg trenger at du bryr deg - om arbeid 

med fosterbarn»  

  

De søker støtte til studietur hvor de skal snakke med/intervjue fagpersoner: Norsk 

Fosterhjemsforening, UDI, Barneombudet, Udir, Loveleen Brenna, Vigdis Bunkholdt, 

Forandringsfabrikken, Landsforeningen for barnevernsbarn mfl.  

  

Det søkes om kr 29 600.    

  

Forfatterne har henvendt seg her per epost og telefon ang å søke midler til bokprosjektet, 

eksempelvis fra Bufdir.  De har fått beskjed at vi ikke har mulighet til å prioritere en slik 

søknad så tett opptil søknadsfrist.  I søknadsprosess, inngå i referansegruppe og 

regnskapsmessig må vi til enhver tid vurdere hvilke søknader som skal prioriteres.   De er 

videre gjort kjent med tiltaksplan for 2017 er vedtatt og det samme med budsjett 2017.    

  

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner ikke søknad om midler til studietur i forbindelse med bokprosjektet 

til Beate Heide og Rina Nikolaisen.  Hovedstyret ser positivt på initiativet, og ønsker 

forfatterne lykke til.  

 

 

SAK 07/17: Interkontroll 2016 

 
Det vises til vedlagt oppsummering fra regnskapsansvarlig.  

  

Internkontroll er blitt foretatt i Norsk Fosterhjemsforening siden 2015.  Internkontroll foregår 

jevnlig i private organisasjoner, statlige og kommunale virksomheter.  Norsk 

Fosterhjemsforening mottar store tilskudd fra staten hvert år og må derfor følge vanlige 

regnskap – og rapporteringsskikk for å føre kontroll med at midler brukes i samsvar med 

forutsetningene.  Norsk Fosterhjemsforening har ekstern revisor som er inne hvert halvår.  Det 

skrives kun revisjonsrapport i januar.  Selv om vi har ekstern revisor kan vi likevel få statlig 

bokettersyn.  Dette gjør at det er viktig at foreningen har rutiner på oppfølging av de midler 

som også gis videre til fylkesforeningene.  Fylkene velger enten to revisorer internt eller en 

fagrevisor.  I 2015 ble følgende fylkesforeninger valgt ut for internkontroll: Aust-Agder, 

Finnmark, Oppland, Rogaland og Sør-Trøndelag.  I 2016 ble følgende fylker gjenstand for 

internkontroll: Hedmark, Hordaland, NordTrøndelag, Telemark og Troms.   

  

Det vises til vedlagt rapport.   Internkontrollen med Hordaland er ikke sluttført og vil fortsette 

inn i 2017.    
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Hovedstyrets vedtak 

 

1) Hovedstyret godkjenner vedlagt rapport om internkontroll.  Internkontrollen videreføres 

inn i 2017 for fylkesforeningen Hordaland.  

2) Internkontroll 2017 igangsettes fra april for følgende fylkesforeninger: Nordland, Møre og 

Romsdal, Sogn og Fjordane, Østfold og Vestfold.   

 

 

SAK 08/17: Skatt på bilgodtgjørelse  

 
Et av punktene i Statsbudsjettet for 2017 medførte ytterligere skatt på bilgodtgjørelse. I 2016 

har vi brukt kr 3.80 per km for å unngå skatt. Fra 2017 blir grensen satt ned til kr 3.50 per km. 

Vi vil anbefale at Norsk Fosterhjemsforening benytter seg av kr 3.50 sentralt og lokalt i 2017 

for å slippe å innberette dette og trekke skatt. Vi har meldt dette per epost til 

fylkesforeningene 13.12.2016.    

  

Hovedstyrets vedtak 
Hovedstyret godkjenner at det både sentralt og lokalt i Norsk Fosterhjemsforening benyttes kr 

3.50 for bilgodtgjørelse per km. Vedtaket får virkning fra 01.01.2017.   

 

Vedtaket legges inn i Håndbok for tillitsvalgte. 

 

 

SAK 09/17: Høringsinnspill fra Norsk Fosterhjemsforening til forslag om 

ny barnevernlov NOU 2016:16  

 
Det vises i sin helhet til vedlagt forslag til høringssvar fra Norsk Fosterhjemsforening.    

  

Høringssvaret har fremkommet etter flere høringsrunder samt innspill fra Norsk 

Fosterhjemsforenings Faglige Råd (møte 5 januar 2017). Frist for innsending av høringssvar 

er 30.01.2017 og høringssvaret legges derfor frem til orientering.   Imidlertid vil det være 

flere tema som vil komme igjen utover våren som vi skal forsøke å få med i en NOU.    

  

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar Norsk Fosterhjemsforenings høringssvar til forslag om ny barnevernlov, NOU 

2016:16 til orientering.   

 

 

 

SAK 10/17: Svar fra Statens lånekasse  
 

Det vises i sin helhet til vedlagt brev fra Norsk Fosterhjemsforening datert 2.11.2016 og svar 

fra Statens Lånekasse 30.11.2016.  

  

«Statens lånekasse skriver at dersom søker får tildelt lån eller andre typer stipend enn rent 

utstyrsstipend, er det bare søkerens verge som kan signere avtalen om støtte.  De er klar over 
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at dette kan medføre utfordringer, men vi må følge kravet om at lovmessig verge skal signere 

på avtale om støtte for slik støtte.»  

  

I dette eksemplet som i mange andre innen fosterhjemsomsorgen er det behov for unntak.  

Eksemplet legges sammen med i diverse høringsinnspill fremover, slik at problemstillingen 

kommer med i NOU gjennomgangen av fosterhjemsomsorgen.  

  

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar svar fra Statens Lånekasse til orientering.  

 
SAK 11/17: Svar fra Barne-, ungdom og familiedirektoratet på behov for 
retningslinjer og beskyttelse av fosterhjem ved netthets 
Gjennom høsten 2016 fikk vi kjennskap til en alvorlig sak fra en av våre fylkesforeninger. Det 

gjelder en foreldregruppe på facebook som legger ut bilder av sine barn som er under 

barnevernets omsorg og endog et tilfelle der barnet skal adopteres bort.  På deres 

facebookgruppe sjikaneres både fosterhjemmet og barnevernet.  Gruppen oppfordrer til å 

samle seg for å bringe sine barn hjem.   Et fosterforeldrepar har måttet anmelde forholdet til 

politiet, noe som har utløst at de får voldsalarm.  De har bedt om veiledning fra barnevernet, 

men i første omgang ble dette ikke innvilget i og med at formalia i forbindelse med adopsjon 

var like om hjørnet.  Fosterforeldrene har skrevet brev til alle samarbeidsparter, tatt kontakt 

med kommunen slik at de kan få den hjelpen de trenger.  Adoptivhjemmet tidligere 

fosterhjem er nå innvilget tidsbegrenset veiledning. Saken reiser flere prinsipielle sider.   Både 

at barnevernet/det offisielle barnevernet må ha retningslinjer som beskytter sine fosterhjem, 

og at fosterbarn som adopteres må utløse veiledning og oppfølging fra barnevernet også etter 

adopsjon er innvilget.    

  

I denne saken ble både KS og Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir)kontaktet av 

vår forening med kopi av brev fra fylkesforeningen Hordaland.  Norsk Fosterhjemsforening 

etterlyste retningslinjer slik at fosterhjem blir beskyttet i bedre grad en nå der fosterhjem med 

navn og bilde blir lagt ut på nettet.   KS har tatt dette opp i møter med kommunale ledere, uten 

at vi har fått skriftlig hva de har tenkt å gjøre videre. Bufdir oversendte like før jul i 2016 

følgende epost:» Hei, og takk for deres henvendelse til om netthets overfor barnevern og 

fosterforeldre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet takker dere for nyttige innspill.  For 

tiden arbeider vi ikke med å utarbeide slike retningslinjer.  Men vi setter stor pris på å få 

informasjon om hvilke områder innenfor barnevernfeltet det er behov for retningslinjer eller 

annen utvikling av feltet.  Dette blant annet for di vi for tiden planlegger oppgaver vi skal 

prioritere i 2017.  Vi vil informere dere dersom Bufdir setter i gang med å utarbeide 

retningslinjer for hvordan saker om netthets skal håndteres.»  

  

Norsk Fosterhjemsforening vil i neste samarbeidsmøte med Bufdir gå videre i forhold til deres 

svar på retningslinjer for netthets og beskyttelse av fosterhjem.  

  

Hovedstyrets vedtak 
Hovedstyret tar til orientering at det offentlige barnevern ikke har prosedyrer og retningslinjer 

som beskytter fosterhjemmene for netthets, og Barne-, ungdom- og familiedirektoratet 

arbeider for tiden ikke med retningslinjer for netthets.   

Norsk Fosterhjemsforening arbeider videre med saken   

 



PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

03.-05. FEBRUAR 2017 
 

 8 

 

SAK 12/17: Svar fra Arbeids og velferdsdirektoratet NAV ang krav til å ta 
arbeid i hele Norge på heltid og deltid 
Det vises til Norsk Fosterhjemsforenings brev av 17.10.2016 og Arbeids og 

velferdsdirektoratet NAVs svar av 13.01.2017.    

  

Vedlagt ligger også til Norsk Fosterhjemsforenings kommentarer til brevet fra NAV. Saken 

vil også bli belyst i Fosterhjemskontakt i februarnummeret.    

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at Norsk Fosterhjemsforening arbeider videre for unntak for 

fosterforeldre i forbindelse med krav om å ta arbeid i hele Norge på heltid og deltid. 

 

 

 

SAK 13/17: Til orientering. Norsk fosterhjemsforenings høringssvar til 
endringer i regler mht opplysningsplikten til barnevernet. 
Det vises i sin helhet til vedlagt høringssvar fra Norsk Fosterhjemsforening til endringer i 

regler mht opplysningsplikten til barnevernet.  Ny opplysningsplikt til barnevernet ved 

tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige.    

  

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering Norsk Fosterhjemsforenings høringssvar til endringer i regler 

mht. opplysningsplikten i barnevernet.  Ny opplysningsplikt til barnevernet ved 

tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige.   

 

 

 

 

SAK 14/17: Endring av tiltaksplan 2017  
Det vises til protokoll fra hovedstyrets møte 25-27 november 2017 sak 63/16 Tiltaksplan 

2017.  I vedtaket ble forslag til tiltaksplan 2017 vedtatt. Tiltaksplanen for 2017 ble endret etter 

gjennomgang i hovedstyret. Skjema (internt arbeidsdokument) for tiltaksplan 2017 har fått 

med seg endringene.  

Det er behov for å oppheve vedtak i sak 63/16 og fatte nytt vedtak angående tiltaksplan 2017.    

I vedlegg ligger vedtaket fattet under sak 63/16 og forslag til ny tiltaksplan 2017 som er i 

overenstemmelse med skjema internt arbeidsdokument for hovedstyret.  

  

Hovedstyrets vedtak 
1) Hovedstyret opphever sak 63/16 Tiltaksplan 2017  

2) Hovedstyret godkjenner vedlagt tiltaksplan for 2017    
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SAK 15/17: Søknad om utsatt frist for avholding av årsmøte 2017 
Det vises til vedlagt søknad fra Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag om utsatt frist for 

avholding av årsmøte 2017.  Jfr vedtektene § 5-1-1 første setning skal årsmøtet avholdes 

innen utgangen av februar.   Søknad om utsatt frist ble mottatt i sekretariatet 24.01.2017.   

Begrunnelse for søknaden er at styremedlemmer står overfor tunge omsorgsoppgaver nå, og 

det er utfordrende å finne tid der flest mulig kan møte.  Fylkesforeningen ønsker å avholde 

årsmøte den 2.03.2017 da det kan kombineres med samtalegruppe for medlemmer.    

  

  

Hovedstyrets vedtak   

Hovedstyret godkjenner søknad om utsatt frist for gjennomføring av årsmøte i Norsk 

Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag.  Fristen er gitt til 2.mars 2017. 

 

 

 

SAK 16/17: Informasjon om endret praksis vedrørende utsendelse av giro og 
medlemspakke til nye medlemmer  
 

Norsk Fosterhjemsforening har endret praksis for utsendelse av giro og medlemspakke til nye 

medlemmer. Tidligere har foreningen sendt ut giro og medlemspakke samtidig.  

Medlemspakken inneholder generell informasjon, og årets blader ved innmelding av nye 

medlemmer.  

  

Endret praksis betyr at kun giro vil bli sendt ut til nye medlemmer.  Når denne blir betalt, 

sendes medlemspakke ut.    

  

Ordningen gjelder fra 01.01.2017 Informasjonen legges inn i Håndbok for tillitsvalgte.  

  

Hovedstyrets vedtak 
Hovedstyret tar til orientering ny praksis i forhold til medlemspakke til nye medlemmer.  Giro 

skal først være betalt før medlemspakke sendes ut.  Ordningen trer i kraft 01.01.2017. 

 

 

 

 

Sak 17/17: Rådgivningsrapport 2016  
 

Det vises i sin helhet til vedlagt rådgivningsrapport 2016.  
  

Henvendelser som kommer inn på rådgivningen benyttes anonymisert i rådgivningspalten i 
Fosterhjemskontakt, som bakgrunn i våre søknader om prosjektmidler, som bakgrunn for 
kronikker/debattinnlegg i aviser/tv/radio og innspill til politikere og det offisielle barnevern.    
  

Det har vært en overvekt av NAV-økonomisaker, flyttesaker og saker som belyser 
samarbeidsproblemer i relasjonen mellom fosterhjemmet og barnevernet.  
  

Torsdagene har vært tettpakket med henvendelser gjennom året   
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Hovedstyrets vedtak 
Hovedstyret godkjenner rapport fra rådgiving 2016.   Rådgivningsrapport 2016 legges ut på 
foreningens webside. 
 

 

Sak 18/17: FN-dag for fosterhjem  
 

I undersøkelsen om å ta initiativ til å opprette en særskilt dag for Fosterhjem har vi ikke 
kommet over noen spesiell informasjon om hvordan en slik dag kan opprettes.  Det er ikke 
noen formelle regler, og det er FNs generalforsamling som vedtar.  Vi har vært i kontakt med 
FN og fått beskjed om at det ikke er klare retningslinjer for opprettelse av en slik dag. Det 
bemerkes at det er en fordel å inkludere et medlemsland i denne prosessen dersom man er 
en organisasjon.  Neste skritt er å søke gjennom Utenriksdepartementet da Norge er et 
medlemsland. Det bør gjøres flere undersøkelser hvordan vi best kan formulere en slik 
søknad.  
  

Vi vil kanskje stå sterkere dersom vi foreslår for våre nordiske land gjennom møte i NOFCA 
og medlemmene i APFEL hvor vi foreslår en bestemt dag.     
  

Hovedstyrets vedtak  
Hovedstyret tar foreløpig informasjon om FN-dag for fosterhjem til orientering. 

 

Sak 19/17: Fungeringstid for hovedstyrets-, kontrollutvalgets- og 
valgkomiteens medlemmer  
 
Det er behov for at styremedlemmer i hovedstyret, - kontrollutvalget og – valgkomiteen 
avslutter sitt arbeid 31.12 eller innen 1.2 påfølgende år etter landsmøtet med valg finner 
sted.   Dette for å sikre en god overgang til de nyvalgte styremedlemmene og at 
årsrapporter, årsberetninger og årsregnskap avsluttes og underskrives av styret som satt før 
valget finner  sted. Saken bør også legges opp til landsmøtet hvor det legges opp til 
endringer i vedtektene.  
  

Hovedstyrets vedtak   
Hovedstyret godkjenner at gammelt hovedstyre/valgkomite/kontrollutvalg sitter til nytt 
styre konstitueres i løpet av januar påfølgende år etter landsmøtet. 
Saken legges frem for landsmøte 2017 
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Sak 20/17: Forslag til ny sjekkliste for barnevernstjenestens informasjon til 
fosterhjemmet når et barn skal flytte i fosterhjem  
 
Norsk Fosterhjemsforening mottok 27.01.2017 rundskriv 01/17 fra Barne-, ungdom- og 
familiedirektoratet (Bufdir) forslag til sjekkliste for barneverntjenestens informasjon til 
fosterhjemmet når et barn skal flytte i fosterhjem.    
  

Denne sjekklisten har blitt laget på grunnlag av våre innspill at fosterforeldre ikke får nok 
informasjon når et barn flytter inn i fosterhjem.  I tillegg kom Bufetat Region Vest og Sør med 
en rapport i oktober 2016 vedrørende utilsiktede flyttinger og nesten flyttinger.  En rapport 
som viste at tilliten fra fosterhjemmene til barneverntjenesten var dårlig.   Et av områdene 
det ble pekt på var mangelfull informasjon.    
  

Bufdir ønsker innspill innen den 7 februar fra vår forening.   Vedlegget er sendt på mail til 
alle tillitsvalgte den 27. januar for innspill.  Det oppfordres at fylkesforeningene sprer den 
videre til medlemmer i sitt fylke, og at innspillene sendes post@fosterhjemsforening.no 
innen 6 februar.     
  

Forslag til vedtak  
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 

Hovedstyrets vedtak  
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