
 

 1 

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

25-27 NOVEMBER 2016 
 

 

Tilstede: 

Styreleder:    Torunn Hauen Aks 

Nestleder:    Solfrid Kjærvoll-Birkedal 

Styremedlem:    Kjersti Garnes Overvik 

Styremedlem:    Solfrid Ruud Rekdal 

Styremedlem:    Tommy Hæggernæs 

Styremedlem:                                     Helle Christensen 

 

Generalsekretær:   Tove M S Wahlstrøm  

 

Informasjon fra styreleder, regionansvarlig og generalsekretær 

Post ut-inn fra 21.09 – 17.11.2016 legges frem i møtet. 

 

SAKSLISTE 

SAK 59/16: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 

25.09.2016                                                                                              

SAK 60/16: Orientering, regnskap september-oktober 2016                          

SAK 61/16: Årshjul 2017                                                                                           

SAK 62/16: Oppsummering tiltaksplan 2016                                                       

SAK 63/16: Tiltaksplan 2017                                                                                    

SAK 64/16: Budsjettforslag 2017                                                                            

SAK 65/16: Tilleggstildeling – driftstilskudd 2016                                                

SAK 66/16: Søknad om driftsstøtte/aktivitetsstøtte fra fylkes- 

     Foreningene                                                                                           

SAK 67/16: Stipend til fosterbarn                                                                          

SAK 68/16: Orientering, Ny avtale mellom Norsk Fosterhjems-  

     forening og Bell Media                                                                        

SAK 69/16: Orientering, Ny avtale mellom Norsk Fosterhjemsforening  

og Sametinget                                                                                       

SAK 70/16: Arendalsuka 2016 og 2017                                                                 

SAK 71/16: Orientering,  Nofca 2016                                                                    

SAK 72/16: Orientering,  Norsk Fosterhjemsforenings 35 årsjublileum        

SAK 73/16: Vedtak og retningslinjer reiseregning og reisefordeling             

SAK 74/16: Internkontroll 2016                                                                              

SAK 75/16: Orientering , høringssvar til forslag om ny lov om 

 Omsorgssentre                                                                                     

SAK 76/16: Brev sendt statsråd i Arbeid- og sos.dep og NAV                          

SAK 77/16: Orientering; Fosterhjemsavtalen og fylkesmennenes 

Tilsynsansvar                                                                                        

SAK 78/16: Hovedstyremøter i 2017                                                           

SAK 79/16: Orientering. Høringssvar til Prop 1 S (2016-2017) …           



 

 2 

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

25-27 NOVEMBER 2016 
 

SAK 80/16:  Ledersamling 2016 og 2017  

                                                     
                                                                   *** 

 

SAK 59/16: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 25.09.2016 

Det vises til protokoll fra hovedstyrets møte 25.09.2016 (ligger på intranett). Protokoll blir 

lagt frem i dagens møte for signering. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 25.09.2016 

 

 

SAK 60/16: Orientering, regnskap september og oktober 2016 

Det vises til vedlagt regnskap for september 2016. Oktober blir lagt frem i hovedstyrets møte. 

Det har vært utgifter både i forhold til 35 års jubileum og fagjubileum for vårt æresmedlem 

Vigdis Bunkholdt.  I tillegg har vi kjøpt inn profileringsmateriell og 600 stk. av ny utgave av 

Fosterhjemshåndboka. Den selges delvis gjennom vår forening og kommuneforlaget, 

gjenfinnes på avgiftspliktig salg.   Det er også vært nødvendig å trykke opp flere brosjyrer om 

Norsk Fosterhjemsforening.   

   

 

Hovedstyrets vedtak 
Hovedstyret tar til orientering regnskap for september og oktober 2016 

 

 

SAK 61/16: Årshjul 2017 

Det vises til vedlagt forslag til årshjul 2017. 

Hovedstyret diskuterer:  

* antall aktiviteter  

* dato for hovedstyremøter 2017 

* nedsetter programkomite for fagkonferanse (mai 2017) og Arendalsuke (aug 2017).   

Aktivitet må ses i forhold til budsjett og gjennomføring. 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner fremlagt forslag til årshjul 2017 

2) Programkomite for fagkonferanse mai 2017 består av: styreleder Torunn Hauen Aks, 

hovedstyremedlem Solfrid Ruud Rekdal og generalsekretær Tove M S Wahlstrøm. 

 

 
SAK 62/16: Oppsummering tiltaksplan 2016 

Det vises i sin helhet til vedlagt oppsummering av tiltaksplan 2016. 

Legges som vedlegg til protokoll. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner vedlagt oppsummering av tiltaksplan 2016 
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SAK 63/16: Tiltaksplan 2017 

Det vil bli oversendt hovedstyrets medlemmer forslag til tiltaksplan 2017.  Tiltaksplan 2017 

må ses i sammenheng med oppsummering av tiltaksplan 2016 og budsjett for 2017. 

Hovedstyret arbeider med en intern tiltaksplan hvor de konkrete aktiviteter, tidsplan og 

budsjett, mål, ansvar og resultat er satt opp i skjema.  Tiltaksplan tas opp på hvert styremøte. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner følgende tiltaksplan for 2017: 

 

                                               TILTAKSPLAN 2017                                             

 

Utover satsningsområdene arbeides det kontinuerlig etter foreningens formålsparagraf 

jfr. § 1-1 Foreningen skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen 

fosterhjemsomsorgen   

                                         

1) Sikre fosterbarn gode oppvekstvilkår 
a) Medvirkning for barn i fosterhjem                                     

b) Bidra til at alle fosterbarn får tilgang til sin livshistorie.           

c) Alle unge mellom 18 og 23 år som bor i fosterhjem skal gis et trygt og 

forutsigbart tilbud om ettervern.  

d) Arbeide for at aldersgrensen for ettervernstiltak økes til minst 25 år  

e) Gjennom vårt arbeid hindre utilsiktede flyttinger   

f) Ansvar for flerårig prosjekt Psykisk helse hos ungdom i fosterhjem      

 

2) Forbedre fosterhjemmenes rammevilkår og utviklingsmuligheter   
 

a) Samarbeidsmanualer for Bedre samarbeid sluttføres                                                                              

b) Fortsatt arbeide for delvis partsrettigheter, generelt styrke fosterforeldres 

rettigheter.   

c) Arbeide for forutsigbare og bedre økonomiske rammevilkår  

d) Kompetansehevning og nettverksbygging for fosterforeldre 

 

3) Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon 

 

a) Videreutvikle fylkeslederrollen og fylkesstyrene gjennom ledersamling og 

organisasjonskurs.  

b) Profilere Norsk Fosterhjemsforening gjennom å fortsette vår lobbyvirksomhet til 

politikere, det offisielle barnevernet. 

c) Medlemsverving 

d) Styrke rådgivningstjenesten 
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SAK 64/16: Budsjettforslag 2017 

Det vises til vedlagt forslag til budsjett 2017. 

 

Budsjettet er lagt frem med en forutsetning at vi etter søknad blir tildelt 5 mill i driftstilskudd 

for 2017.   

 

På inntektssiden er vi helt avhengig av driftstilskuddet fra staten.  Kontingenten har vi økt da 

vi som en av få organisasjoner har hatt en jevn økning av medlemmer de siste årene.  Noe 

usikkert er våre provisjonsinntekter gjennom annonser i Fosterhjemskontakt, disse kan endre 

seg fort.  Men foreløpig har inntektene herfra økt til det tredoble de siste to årene.  Budsjettet 

for Fosterhjemskontakt har likevel høyere utgifter enn inntekter. 

 

Det er jfr. Tiltaksplan- og årshjulet for 2017 satt opp mange aktiviteter som bla, 

organisasjonskurs, fagkonferanse, ledersamling over 2 dg, landsmøte samt deltakelse i 

konferanser nasjonalt og internasjonalt.   

 

På utgiftssiden må vi påregne en økning på IKT siden.   Det vil beløpe høyere utgifter ved at 

noe av 2017 aktivitet er lagt til den nordlige del av landet.   

 

Aktivitetsnivået har økt generelt, antall henvendelser øker, antall medlemmer har økt, vi 

trekkes med i nasjonale referansegrupper – det er viktig.  Viktig er også den fagutviklingen 

som skjer gjennom de prosjekter vi initierer og de prosjekter vi blir invitert inn i.   

 

For å gi medlemmene enda bedre informasjon og rådgivning trenger vi i fremtiden både  

kompetanse innen jus og kommunikasjon (kompetanse på ITK og sosiale medier).  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner budsjett 2017  

 

 

SAK 65/16: Tilleggstildeling – driftstilskudd 2016 

Det vises til vedlagt brev om Tilleggstildeling  - Driftstilskudd organisasjoner i barnevernet 

2016 – Norsk Fosterhjemsforening datert 10.11.2016 fra Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir).   

 

Norsk Fosterhjems forening har søkt både i 2015 og 2016 om 5 mill i driftstilskudd.  For 2016 

fikk vi innvilget kr 3.75 mill. utbetalt i to omganger februar og juni.   11.11.2016 fikk vi 

vedlagt brev fra Bufdir hvor vi har blitt tildelt en tilleggstildeling på kr 500 000.  Det betyr at 

vi totalt har fått innvilget kr 4. 230. 000 for 2016.  Totalt med tilleggstildeling fikk foreningen 

innvilget kr 4.289.000 i 2015.  

Disse midlene er antagelig gitt slik at organisasjonene ikke skal ha økonomiske problemer i 

den tiden det tar å behandle søknader om driftstilskudd.  Imidlertid legges det vekt i 

overføringsbrevet at det ikke betyr at organisasjonen ikke kan forvente tilsvarende størrelse på 

driftstilskuddet for fremtidige år.  

 

Hovedstyret må eventuelt gjøre en budsjettrevidering av 2016 budsjettet.     
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Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering tilleggstildeling i driftstilskuddet for 2016 på kr 500 000 fra 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  

 

 

 

SAK 66/16: Søknad fra fylkene driftsstøtte/aktivitetsstøtte 

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

15.10 og 15.05.  Første frist for fylkene til å søke driftsmidler og/ eller aktivitetsmidler settes 

til 15.10.2016 

Det er innkommet 12 søknader.  To fylker har meldt at de ikke kommer til å søke.  Søknader 

ble lagt frem i møtet.  

Fylkene har tidligere fått 15 000 til sammen kr 285 000 av kr 500 000 som ble satt opp i 

budsjett for 2016.  Rest kr 215 000 er til fordeling.  I tillegg står det kr 236 000 på konto 2054 

spesielle midler satt av til fylkesstøtte.    

Til fordeling kr 215 000  + kr 236 000                                                                          kr 451 000  

Søknader fra fylkene 

                                På konto                                                                                           Søknadsbeløp 

Rogaland              kr 167 843                                                                                          kr  8 500 

To søknader: foredrag/kurs juridisk bistand i forbindelse med årmøte -17, 

Arrangere samarbeidsmøter med kommunale og statlige barnevern.  

Aust-Agder           kr 178 053                                                                                          kr 15 000 

Søker:  for temakvelder, medlemsverving m ny brosjyre 

Finnmark              kr   54 363                                                                                           kr 25 000 

Søker: fagdag for å fremme samarbeid med barnevernet og fosterf 

Møre og R            kr 108 732                                                                                           kr 30 000 

Søker: til styremøtehelg 12-13 nov (pga) avstand, deltakelse på org.kurs  

 

Nordland              kr   18 908                                                                                           kr 65 000 

Søker: ekstramidler for å arrangere kurs med Ross W Green 

Hedmark              kr  139 338                                                                                          kr 15 000 

Søker: samling i Savalen 2017, budsjett 80 000 til arrangementet 

Østfold                 kr  118 788                                                                                           kr 25 000 

Søker: Helgesamling for Oslo, Akershus og Østfolds medlemmer høst-17 

Nord Trøndel      kr    69 596                                                                                            kr 15 000 

Søker:  samle fylkestyret, arrangere større samling 19 nov 

Oppland               kr    71 112                                                                                            kr 15 000 

Søker: opprette samtalegrupper  
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Sogn og Fj            kr    77 801                                                                                            kr 15 000 

Søker: familietreff 
Vest-Agder          kr 105 212                                                                                             kr 30 000  

Søker: Sette opp forestilling med Trine Lise Olsen i samarbeid med Bufetat  

Oslo                      kr 113.466                                                                                             kr 13 000  

Søker: Temamøte gjennomført 9-11.09.2016 for både Oslo og Akershus                               

 

2) Det avsattes kr 100 000 til ledersamling 2017 som skal dekke reise og overnatting for 

fylkesleder. Utgifter til deltakelse av nestleder påløper fylkesstyrets budsjett.  

Etter diskusjon i hovedstyret hvor alle fylker får tildeling gjenstår og ledersamling for 2017 

dekkes opp med kr 100 000 gjenstår kr 21 000 på konto for fylkesforeninger.  

3) Hovedstyret diskuterte hvordan Norsk Fosterhjemsforening Oslo kompenseres i forhold til 

arrangement og informasjon Oslo gir til medlemmer i Akershus.  Hovedstyret avventer 

søknad fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo. 

 

Hovedstyrets vedtak  
1) Hovedstyret godkjenner utbetaling av drift/aktivitetsstøtte til 12 fylker etter søknad 

og resterende seks fylker ytes kr 5 000 uten søknad. 

 

 Rogaland                     kr 15 000 

 Aust-Agder                  kr 15 000 

 Finnmark                     kr 30 000 

 Møre og Romsdal      kr 30 000        

 Hedmark                     kr 15 000         

 Østfold                        kr 25 000         

 Nord-Trøndelag         kr 20 000 

 Oppland                      kr 20 000 

 Sogn og Fjordane      kr 20 000 

 Vest-Agder                 kr 30 000         

 Oslo/Akershus           kr 15 000 

 Buskerud                    kr   5 000 

 Hordaland                  kr   5 000 

 Sør-Trøndelag            kr   5 000 

 Troms                          kr   5 000 

 Telemark                    kr   5 000 

 Vestfold                      kr   5 000 
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 Nordland                    kr 30 000   

Med forbehold at Norsk Fosterhjemsforening Nordland gjennomfører seminar med 

Ross W Green vil ytterligere kr 35 000 innvilges.  Invitasjon til seminaret sendes de 

øvrige fylkesforeningene.  Det lages en artikkel til Fosterhjemskontakt i etterhånd.  

 

2) Hovedstyret godkjenner at kr 100 000 avsettes til deltakelse i ledersamling for  

fylkesleder eller den som møter i fylkesleders sted. Utgiftene dekker reise og en 

overnatting.  Utgifter til deltakelse for nestleder påløper fylkesstyrets budsjett. 

 

3) Etter fordeling gjenstår kr 21 000 på kontor for fylkesforeningene. Beløpet overføres 

til eventuell fordeling i 2017. 

 

 

 

SAK 67/16: Stipend til fosterbarn 

Det vises til vedlagt søknad datert 5/11/2016. 

Hovedstyret behandlet minnegaven i sak 43/16.  

I Fosterhjemskontakt nr 5/16 ble det annonsert for muligheten å søke stipend for fosterbarn.   

Norsk Fosterhjemsforening deler ut tre stipend hver på kr 3000 til fosterbarn som driver 

idrett eller kultur på høyt plan.  

Bakgrunn 

Foreningen mottok tidligere i år en minnegave kr 7 250 fra Ingunn Løberg.  Gaven ble gitt i 

forbindelse med hennes mors bortgang.  Hun var tidligere fosterbarn og hadde ønske om at 

pengene ble gitt til Norsk Fosterhjemsforening.  

Vi har tidligere mottatt en pengegave fra ingeniør J.F. Knudtzen på kr 10 000, hvor 

hovedstyret av dette beløpet fordelte kr 6 000 til talentfulle fosterbarn.  

Det er til sammen kr 11 250 på konto for stipend per 14.11.2016  

Aktuelt 

Til sammen kr 9 000 skal deles til talentfulle fosterbarn jfr. vedtak i sak 43/16. 

Det er innkommet 7 søknader.  Søkere går fra aktive friidrettsutøvere, turn og cheerleading, 

sjakk, musikkutøver innen cello til judo som er gjennom gått i hovedstyrets møte.  

Det var mange gode kandidater som søkte. 

Hovedstyret falt ned på følgende kandidater:  

Daniella Boateema 15 år.  Hun spiller cello i Marienlyst og Ullevål Ungdomsensemble. Hun 
tar i tillegg individuelle timer hos cellolærer en gang per uke.  Hun har opptrådt som solist og 
som orkestermedlem i Bakkehaugen kirke og Oslo konserthus.   
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Kazim Yilmas 19 år gammel.  Spiller sjakk.  Han spiller konkurranse og hadde sin første 

turnering i 2007, og har deltatt på ca 230 turneringer i Norge.  I tillegg har han turnert i 

Danmark og Sverige.  Kazim har kontakt med mange av verdenseliten innen sjakk og ønsker 

å delta på turnering på Island eller Gibraltar.   

Benjamin Myrvold 15 år.  Hans idrett er Judo og han er på rekruttlandslaget.  Han har høye 

ambisjoner om å delta på ungdomslandslaget.  Trener tre dager i uken opptil 5 timer.  Må 

pendle fra Enebakk til Bærum.  Han er ofte på treningsleir og stevner innenlands og 

utenlands - noe som koster mye penger 

Rest av stipendpotten på kr2 250 blir overført  2017 til eventuell ny utdeling.    

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret innvilger Daniella Boateema 15 år celloutøver, kr 3 000 i stipend som 

bidrag til å delta på 1 ukes sommermusikkskole.  

2) Hovedstyret innvilger Kazim Yilmas 19 år sjakkspiller, stipend på kr 3 000 for å kunne 

delta i sjakkturnering på Island eller Gibraltar.  

3) Hovedstyret innvilger Benjamin Myrvold 15 år judoutøver, kr 3000 i stipend til 

treningsleir i inn- og utland som hjelp på veien til målet - deltakelse på 

ungdomslandslaget.  

 

De tre som er tilkjent stipend oppfordres til å presentere seg selv med bilde i 

Fosterhjemskontakt i løpet av 2017.   

 

 

SAK 68/16: Orientering, Ny avtale mellom Norsk Fosterhjemsforening og Bell Media 

Det vises i sin helhet til vedlagt avtale datert 13.09.2016.   

Avtalen løper fra 01.01.2018 til 31.12.2020.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering inngått avtale med Norsk Fosterhjemsforening og Bell Media 

for tidsperioden 01.01.2018 til 31.12.2020. 
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SAK 69/16: Orientering, Ny avtale mellom Norsk Fosterhjemsforening og Sametinget 

Det vises i sin helhet til vedlagt avtale mellom Norsk Fosterhjemsforening og Sametinget.   

Ny avtale ble inngått i møte med to representanter fra Sametinget 19.10.2016 og styreleder 

og generalsekretær fra Norsk Fosterhjemsforening.   

Punktet i avtalen at Sametinget skal arrangere Fosterhjemskonferanse i 2017 vil muligens 

inngå i Camp Alta 2017,4th International indigenous voices in social work.   Dette skal 

avklares nærmere.   

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering avtale inngått mellom Norsk Fosterhjemsforening og 

Sametinget for 2017.   

 

 

SAK 70/16: Arendalsuka 2016 og 2017 

Det vises til vedlagt rapporter/oppsummering fra Arendalsuka 2016 hvor det fremgår 

bakgrunn for Arendalsuka og en oppsummering både fra sekretariatet og fra fylkesforeningen 

Aust-Agder. 

 

Hovedstyret diskuterer: 

 

 Deltakelse 2017 

 Organisering stand, deltakelse i foredrag og seminarer, foreningen arrangerer foredrag, 

seminar el.? 

 Sekretariatet kan ta ansvar og tilrettelegge gjennomføringen for å sikre kontinuitet, 

men det bør nedsettes en programkomite? 

 

Hovedstyret diskuterer problemstillingene over med bakgrunn i vedlagte rapporter. 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret tar rapportene fra Arendalsuka 2016 til orientering 

2) Hovedstyret godkjenner deltakelse i Arendalsuka 14-19 aug 2017 

3) Programkomiteens medlemmer for Arendalsuka: hovedstyrets nestleder Solfrid 

Kjærevold-Birkeland, hovedstyremedlem Helle Christensen, generalsekretær og eller 

fagansvarlig fra sekretariatet.  

4) Sekretariatet har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring for å sikre kontinuitet 

 

 
SAK 71/16: Orientering, Nofca 2016 

Det vises til vedlagt program og referat.   

Nofca ble arrangert i Helsingfors Finland 2-3 september 2016.   

Møtet går over to dager og første dag har vertslandet ansvar for det faglige innhold.  Som 

det går frem av programmet blir det presentert det mest tidsaktuelle som skjer i Finland på  
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fosterhjemsfronten.  Det var interessant at Finland har fått igjennom en egen Family Care 

Law.  Denne loven omfatter også fosterhjem som i Finland også benyttes innen eldreomsorg.   

Dag to gjennomføres internt møte i Nofca med faste punkter.  Alle landene hadde forberedt 
tema om samvær.   
 

Det vises til ytterligere informasjon på www.fosterhjemsforening.no hvor det bare er å 

trykke seg videre på Nofca. 

Neste års møte vil bli planlagt til Grønland.   

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering program og referat fra Nofcas møte 2-3 september i 

Helsingfors Finland 

 

SAK 72/16: Orientering fra Norsk Fosterhjemsforenings 35 års jubileum 

Norsk Fosterhjemsforenings 35 års jubileum ble arrangert den 23.09.2016 på Gabelshus i 

Oslo.  (vedlagt ligger program) 

Dagen ble lagt opp med fagdag og jubileumsmiddag på kvelden.   

Lokalene hadde sine begrensninger til maks 100.  Det ble fort fulltegnet men dagen før og 

samme dag fikk vi mange avbestillinger.  Totalt kom 78 personer til fagkonferansen og 55 til 

jubileumsmiddagen.  

 

De tilstedeværende koste seg og fikk høre mye bra om vår forening fra våre viktige 

samarbeidsinstanser.   Kvartetten Dux fra Foss videregående skole, satte oss i en god modus 

som start på dagen.   

Vi fikk videre fornøyelsen av å bli ledet gjennom dagen av våre profesjonelle fostermødre 

Lene Printslau Våmartveit og Marianne Hole fra Norsk Fosterhjemsforening Hordaland.  De 

løftet dagen til de store høyder.  Takk til dere.   

 

Styreleder åpnet dagen og så seg litt tilbake med tiårs perspektiv.  Videre fulgte statsråd 

Solveig Horne og ordfører Marianne Borgen.  Barneombudet kunne ikke være tilstede og 

sendte over en video som ble vist av Hilde Rakvaag som også hadde et interessant foredrag.   

Det var også erfaringene som hovedstyrets medlem Tommy Hæggernæs formidlet, hvor han 
glimrende fortalte om sine opp og nedturer. Godt at det satt mange fra det offentlige 
barnevern i salen, og at han talte før representantene fra det offentlige barnevern ved 
direktør i Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) Mari Trommald og rådgiver Hanne 
Ingerslev fra KS snakket.  Psykolog Elisabeth Backe Hansen også en nestor innen  
fosterhjemsomsorgen kommer alltid med viktige sider av fosterhjemsomsorgen.   

Tema for dagen var Fosterhjem – liv laga.  Både direktør Mari Trommald og psykolog Vigdis 

Bunkholdt samt øvrige foredragsholdere konkluderte med at fosterhjem er liv laga.  

http://www.fosterhjemsforening.no/


 

 11 

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

25-27 NOVEMBER 2016 
 

Vigdis er æresmedlem i Norsk Fosterhjemsforening og gjennom mange år hatt samarbeid 

med foreningen.  Hun sitter i faglig Råd og det er få som har vært så engasjert i 

fosterhjemsfeltet gjennom sine bøker og foredrag.  Hun åpnet sitt foredrag med «Jeg har 

sagt det før og sier det igjen; å treffe dere, enten i Storgata 10 eller i andre sammenheng, er  

å treffe venner.»     

Foredragene er lagt ut på vår webside og blir ikke referert her.   

 

Middagen på kvelden ble ledet med kyndig hånd av Claus Engen.  Mange fine taler fra 

samarbeidsparter og våre fylkesledere som overrakte både blomster og twist i menger. 

Tusen takk til alle.     

 

Konklusjon 

Jubileum ble fint og mange flere burde fått mulighet til å oppleve både fagdagen og 

middagen. Det må legges bedre til rette ved neste jubileum, slik at flere av våre medlemmer 

og tillitsvalgte får mulighet til å delta - både ved å velge et større lokale og gi redusert pris for 

våre medlemmer.  For å spare penger ble fagkonferanse, jubileumsmiddag, ledersamling og 

hovedstyremøte lagt til samme helg – noe som vi kanskje ikke bør gjøre til neste jubileum 

som bare ligger fem år frem i tid. 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering oppsummering av Norsk Fosterhjemsforenings 35 års 

jubileumsfeiring.   

 

SAK 73/16: Vedtak og retningslinjer for reiseregning og reisefordeling 

Vedlagt ligger Rutiner for reisefordeling (1), Praksis vedr. landsstyremøter (2) og 

Reiseregning og reisefordeling (3) 

Saken ble løftet i forbindelse med deltakelse på ledersamling 2016.  Skal det opereres med 

reisefordeling i forbindelse med ledersamling.   

Med bakgrunn i vedtak for hvert år dekker hovedstyret fylkesleders deltakelse i ledersamling 

og da vil ikke reisefordeling ha noen mening.   

Dersom fylkene velger å ha med nestleder i ledersamling vil derimot denne utgiften dekkes 

over fylkesstyrets budsjett og for person nr. to fra fylket som deltar i ledersamling, vil 

reisefordeling være aktuelt.   

Rutiner for reisefordeling har grunnlag i vedtak gjort i landsmøtet 1984:  
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Ref. 

1) Reisemåte og a jour ført pris i f.m. landsmøter og landsstyremøter fra og med høsten 

1984 

2) Reisemåte og a jour ført pris etter nærmere rammeoppsett legges til grunn for 

beregningen. 

3) Der dyrere reisemåte enn rammeoppsettet benyttes, beregnes reiseutgiftsfordelingen 

etter rammeoppsettet. 

4) Der rimeligere reisemåte enn rammeoppsettet benyttes, beregnes 

reiseutgiftsfordelingen etter den rimeligste reisemåte 

5) Landsmøtet/landsstyremøtet oppnevner et utvalg på 3 personer til beregning og 

oppgjør under møtet. 

6) Oppgave/skjema for reiseutgifter sendes den enkelte delegat 1 måned før møtet og 

leveres i utfylt stand på møte. 

7) HS pålegges å søke o mulige fellesrabatter for fly og tog, og sende skjema til den 

enkelte delegat.  

Hovedstyret ser nærmere på vedtak og retningslinjer for eventuelle justeringer og fremlegg i 

landsmøtet 2017. 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret opphever vedtak om rutiner for reisefordeling fra landsmøte 1984 

2) Hovedstyret godkjenner at reiseregning og reisefordeling gjelder for deltakelse i 

organisasjonskurs og landsmøter.  Det må behandles og vedtas på forhånd dersom 

reisefordeling skal gjelde ved andre arrangement. 

3) Hovedstyret vedtar vedlagte notat om reiseregning og reisefordeling ref:  
 

Reiseregning og reisefordeling  Norsk Fosterhjemsforening 
For tillitsvalgte ved lokale- og sentrale arrangement.Reiseregning. 

Når man har reist i forbindelse med Norsk Fosterhjemsforenings arrangementer f. eks ledersamling, 

landsmøte, fylkesårsmøte, skal det skrives en reiseregning for å få refundert utleggene.  Skjema som 

ligger på intranett kan benyttes, eller det kan settes opp på et eget ark. 

Skal inneholde følgende: 

Navn på den/de som har reist, dato, hvilket formål reisen hadde, hvilke befordringsmidler som er 

brukt, hvor de er brukt fra og til med kostnad for hver enkelt, billetter til fly, båt, tog, buss osv.  Evt. 

bruk av egen bil til/fra flyplass/togstasjon og kontonummer til den som skal ha pengene. 

Bruk av egen bil over lengre strekninger SKAL avtales på forhånd. 
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Det benyttes IKKE statens satser for diett og overnatting.  Hvis reisen er slik at det må ekstra 

overnatting til/ekstra mat, refunderes dette etter regning og det skal avtales på forhånd. 

Generelt skal det reises på rimeligste og mest praktiske måte.  Det oppfordres til å bestille fly og 

togbilletter i god tid for å få mini pris.  

Reisefordeling 
Dette er et system som til slutt gir alle deltakerne på et arrangement like reisekostnader. 

Reisefordeling benyttes ved organisasjonskurs og landsmøter, samt ved andre arrangementer, og er 

da bestemt på forhånd.  
Det skal fylles ut et reisefordelingsskjema av alle som er med i reisefordelingen.  Det skal IKKE legges 

ved bilag.  Skjemaene leveres arrangøren (Norsk Fosterhjemsforening sentralt) snarest og innen 14 

dager etter arrangementet.  Her blir alle reiseutgiftene summert og så dividert på antall som var 

med.  Dette gjør da at noen fylker må betale inn og andre får igjen penger for å jevne ut dette. 

De som ikke leverer skjema innen 14 dager er med i reisefordelingen men blir satt opp med kr 0 i 

reiseutgifter og må derfor betale inn mer enn de antakelig skulle.   

Selv om det er reisefordeling gjelder det at alle prøver å bestille billetter i god tid for å få lav pris. 

Bilagene/billettene for reisen skal til fylkeskasserer som refunderer den enkelte for utlegg.  

Det er strenge regler i regnskapsloven for reiseregninger.  Ingen reiseregninger kan utbetales når 

bilagene mangler. 

Ved landsmøter og organisasjonskurs må reiseregning sendes fylket og reisefordelingsskjema sendes 

Norsk Fosterhjemsforening sentralt. 

Denne forklaringen og skjemaene finnes på intranett og i tillitsvalgmappen 

 

SAK 74/16: Internkontroll 2016 

Det vises til vedlagt rapport og tidligere vedtak i saken sak 22/15 og sak 08/16 Gjennomgang 

av internkontroll 2015. 

Bakgrunn  

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 rapporteringsprosedyrer for å føre kontroll med at midlene brukes i 

samsvar med forutsetningene.  Dette gjelder både sentralt og de driftsmidler som blir 

overført til fylkesforeningene. 
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I sak 08/16 vedtok hovedstyret å videreføre internkontroll hvert år og at det blir valgt ut 5 

fylker – ett fra hver region hvert år. Det ble delegert til generalsekretær å velge fylker for 

gjennomgang av regnskapsåret 2016.11.17.  

Internkontroll 2015: Aust-Agder, Finnmark, Oppland, Rogaland og Sør-Trøndelag.  

Aktuelt 

Følgende fylker har blitt gjenstand for internkontroll i 2016: Hedmark, Hordaland, Nord-

Trøndelag, Telemark og Troms.   

Det vises til vedlagt rapport som viser at to fylker var alt i orden.  To fylker hadde 

posteringsfeil.   

Ett fylke mangler noe dokumentasjon og regnskapsfører følger opp i forhold til endring av 

antall bankkonti og manglende dokumentasjon.   

Hvert fylke har fått tilbakemelding der det har vært behov for endringer og justeringer. 

Internkontrollen kan også ses på som et tilbud om opplæring.  

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret tar til orientering fremlagt Internrapport 2016.  

2) Hovedstyret opprettholder vedtak om årlig internkontroll for fem fylker.  

3) Det delegeres til generalsekretær å velge ut fylker for internkontroll. 

 

 

 

SAK 75/16: Orientering, høringssvar til forslag om ny lov om omsorgssentre 

Det vises i sin helhet til vedlagt høringssvar datert 01.11.2016 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering høringssvar fra Norsk Fosterhjemsforening gjeldene forslag til 

ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.  

 

 

 

SAK 76/16: Brev sendt statsråd i Arbeids- og sosialdepartementet og direktør i NAV 

 

Det vises i sin helhet til vedlagt brev datert 17.10.2016 til statsråd i Arbeids- og 

sosialdepartementet og direktør i NAV med kopi til Bld og Barne-, ungdom- og 

familiedirektoratet. Per dags dato, er det ikke kommet svar på denne henvendelsen ei heller 

at de har mottatt brevet. 
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Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar brev sendt statsråd i Arbeids- og sosialdepartementet og direktør i NAV til 

orientering. 

 

 

SAK 77/16: Orientering, Fosterhjemsavtalen og fylkesmennenes tilsynsansvar 

Det vises til vedlagt brev til Fylkesmennene, Fosterhjemsavtalen og fylkesmennenes 

tilsynsansvar fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet ( Bufdir) datert 18.10.2016.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering brev datert 18.10.2016 sendt fra Bufdir til Fylkesmennene 

Fosterhjemsavtalen og fylkesmennenes tilssynsansvar 

 

 

SAK 78/16: Hovedstyremøter i 2017 
Det vises til vedlagt forslag. 
 
Hovedstyrets vedtak 
Hovedstyret godkjenner følgende møteplan for 2017:  
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Hovedstyremøter 2017 Norsk Fosterhjemsforening 
 

 

                                                                                      

Sted og tidspunkt Dato 

Hovedstyremøte  

Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 

Valgkomite to representanter blir invitert til 

lørdagens møte fra kl. 10 

Storgata 10A, 0155 Oslo 

03-05.02.2017 

 

Hovedstyremøte 

Torsdag fra kl. 18.00 Fredag fra kl 10.00 – 16.00 

Alta 

10-12.03.2017 

Hovedstyremøte 

Fredag kl. 09.00 – 15.00 

Olavsgård, Kjeller 

 

21.04.2017 

Organisasjonskurs 

Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 

Olavsgård, Kjeller 

21-23.04.2017 

Hovedstyremøte 

Fredag fra kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 

Storgata 10A, 0155 Oslo 

16-18.06.2017 

Hovedstyremøte 

Fredag fra kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 

Storgata 10A, 0155 

08-10.09.2017 

Hovedstyremøte 

Fredag fra kl. 09 – 14.00 

Scandic hotel 

Alta 

27.10.2017 

Landsmøte 2017 

Fredag kl. 18.00 til søndag kl 14.00 

Scandic hotel 

Alta 

27-29.10.2017 

Hovedstyret som ble valgt 2016-2017 fortsetter ut 

2016.  Nytt hovedstyre tar over fra 01.01.2017 

Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 

30.11-02.12.2017 
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SAK 79/16: Orientering. Høringssvar til Prop 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet – Familie- og 
kulturkomiteen og Venstre. 
 
Det vises til vedlagt høringssvar fra Norsk Fosterhjemsforening vedrørende Prop 1 S (2016-

2017) Statsbudsjettet – familie- og kulturkomiteen og til partiet Venstre på Stortinget. 

Venstre sitter ikke i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget og derfor sendes eget innspill til 

Venstre. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar høringssvar fra Norsk Fosterhjemsforening vedrørende Prop 1 S (2016-2017) 

Statsbudsjettet – familie- og kulturkomiteen og til partiet Venstre på Stortinget til 

orientering. 

 

 

SAK 80/16: Ledersamling 2016 og 2017 

Vedlagt ligger program for ledersamling 2016. 

Ledersamlingen ble arrangert på Gabels hus i Oslo 24.09.2016 i forbindelse med Norsk 

Fosterhjemsforenings 35 årsjubileum den 23.09.   

Totalt 27 personer var tilstede, 17 fra fylkesforeningene (inkludert 3 nestledere), 6 fra 

hovedstyret, en fra valgkomiteen, en fra kontrollutvalget og to fra sekretariatet.  

Fire fylker var av forskjellige årsaker ikke representert.   

Det vises til programmet og det er lagt ut referater fra foredragene på intranett.   

Aktuelt 

Ledersamlingen ble arrangert i forbindelse med 35 årsjubileet og av den grunn ble selve 

ledersamlingen kun satt av med en dag fra kl. 10 til kl. 16.  Deltakerne ønsket ledersamling 

over to dager.   

Reiseregning og reisefordeling kom opp som et tema i forbindelse med nestleders deltakelse 

i ledersamling.  Nestleders utgifter skal dekkes over fylkesforeningens budsjett.   

Det blir årlig gjort vedtak ut fra den økonomiske situasjonen i foreningen at deltakelse for 

fylkesleder skal dekkes sentralt.  
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Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret tar orientering fra ledersamling 2016 til orientering.  

2) Ledersamling 2017 gjennomføres 23 og 24 september i Oslo.  

3) Utgifter til reise og opphold for fylkesleder eller den som møter i fylkesleders sted, 

dekkes av sentrale midler for 2017.  Utgifter for nestleders deltakelse i ledersamling 

dekkes gjennom fylkesforeningens budsjett. 

Eventuelt  

Det ble informert om følgende saker: 

 Brev sendt til KS og Barne-, ungdom- og familiedirektoratet ang etterspørsel av 

retningslinjer rundt netthets.  KS har gitt tilbakemelding om at det skal gjøres noe.  De vil 

ha det oppe som tema i en konferanse for arbeidsgivere i nærmeste fremtid.  Sendte 

ytterligere en epost med facebook innlegg til KS, Bufdir, Venstre, NOBO og OBF 28.11 hvor 

jeg spør hva det offentlige barnevern vil gjøre og det samme til politikere for å beskytte 

fosterfamiliene og fosterbarnet.  FB gruppen er lukket.   Her skriver de blant annet:Tanken 

er at de skal samle seg i byer, distrikt og fylker for å hente hjem barna som bor i 

fosterhjem.  De kaller det operasjon dagsverk.   

 Video fra valgkomiteen, fint initiativ.  Videoen er sendt alle tillitsvalgte i foreningen.  Den 

må lagres før dere kan se videoen. 

 Brev sendt til Statens Lånekasse med oppfordring av endring av skjema for fosterbarn. 

Ingen respons at de har mottatt brevet. 

 Nrk s julekalender – fått stor mediadekning.  29.11 fikk vi informasjon om at de vil trekke 

ut det som sies om barnevernet.   

 Søknad om driftstilskudd 2017, det søkes om samme beløp som de to siste årene 5 mill og i 

søknaden legges det opp etter handlingsplan og tiltaksplan.  Statsbudsjettet er ikke ferdig 

behandlet og derfor har ikke Barne-, ungdom- og familiedirektoratet fått tildelingsbrev for 

2017.  Det er normalt ca 3 ukers søknadsfrist for driftstilskuddet for organisasjoner. 

 

 

 

Torunn Hauen Aks 

Styreleder 
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