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SAK 106/17: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 27. oktober 

2017 

 
Det vises til protokoll lagt ut på intranett fra hovedstyrets møte 27. oktober.  Protokollen 

legges frem til signering i dagens møte.    

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 27. oktober 2017 

 

 

 

SAK 107/17: Regnskap for oktober 2017 

 
Det vises til vedlagt regnskap for oktober 2017.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering regnskap for oktober 2017 

 

 

 

SAK 108/17: Søknad om tapt arbeidsfortjeneste for tidligere 

kontrollutvalgets leder 

 
Det er innkommet søknad om dekning av tapt arbeidsfortjeneste fra tidligere leder av 

kontrollutvalget, Bjørn Morten Holm.  I forbindelse med landsmøtet 2017 27-29 oktober 

måtte han ta fri fra og med torsdag 26 oktober for å kunne delta på møter fredag den 

27.oktober.   Det søkes om å få dekt tapt arbeidsfortjeneste både for torsdag 27 og fredag 28 

til sammen kr 4 892.-. 

I søknaden er det lagt ved bekreftelse på brutto lønn per dag fra arbeidsgiver.  Bekreftelsen 

kan legges frem ved behov i hovedstyrets møte.   

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner søknad om tapt arbeidsfortjeneste for tidligere 

kontrollutvalgets leder, Bjørn Morten Holm med kr 4 892.-  for to dager i forbindelse 

med landsmøtet 2017.  

2) Hovedstyret anmerker at søknader om dekning av tapt arbeidsfortjeneste og andre 

utgifter i forbindelse med deltagelse i møter/samlinger o.l. skal fremmes for 

hovedstyret før møtet/samlingen finner sted. 

 

 

 

SAK 109/17: Overføring av refusjon av medlemskontingent fra Norsk 

Fosterhjemsforening Akershus til Norsk Fosterhjemsforening Oslo 
Det vises til Norsk Fosterhjemsforening Oslos vedlegg i saken 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo har i flere år hatt ansvar for medlemmer i Akershus som har 

vært uten styre i mange år.   
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Fylkesforeningen har hatt ansvar for å gi medlemmer informasjon på fb og invitert til 

aktiviteter, temadager og diverse samlinger gjennom flere år.   

Det er naturlig at fylkesforeningen Oslo mottar refusjon av medlemskontingenten som 

kompensasjon for deres initiativ til å ivareta medlemmer i Akershus.   

Det er naturlig at det legges opp sak i landsmøte 2019 om sammenslåing av disse to 

fylkesforeningene.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at refusjon av medlemskontingent overføres fra Norsk 

Fosterhjemsforening Akershus til Norsk Fosterhjemsforening Oslo fra 01.01.2018. Dette 

vedtaket gjelder så lenge Norsk Fosterhjemsforening Oslo ivaretar medlemmene i Akershus i 

forhold til aktiviteter, samlinger og informasjon. 

 

 

 

SAK 110/17: Brudd på taushetsplikt 
 

Det er behov for å tydeliggjøre reglene for taushetsplikt i Norsk Fosterhjemsforening.   

Viser i sin helhet til vedlagt notat av 23.11.2017 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret overfører til sekretariatet å utforme skjema som dekker 

taushetsplikt/lojalitetsplikt/styreinstruks.  Saken legges frem for hovedstyret på nytt i 

hovedstyrets første møte i 2018  

 

 

SAK 111/17: Annonser på Norsk Fosterhjemsforeningens hjemmeside  

 
Bell Media har ansvar for annonsesalg i forbindelse med Fosterhjemskontakt.  Kunder har 

henvendt seg til Bell Media med spørsmål om å annonsere digitalt på foreningens 

hjemmeside.   

Bell Media henvendte seg i begynnelsen av november hvor de foreslår digital annonsering.  

De ser at det vil være store muligheter til å øke omsetningen utover dagens nivå hvis vi kan 

tilby kundene flere kanaler for annonsering.   

 

Foreningen hadde et slikt forsøk tidligere. Connexa annonserte i ett år, og som i tillegg fikk 

lov å ha sin logo på foreningens hovedside. Hovedstyret gikk i sak 39/13 inn for at Bell Media 

kunne selge annonser for Fosterhjemskontakt på Norsk Fosterhjemsforenings nettside.  

Nettannonsene vil da være et tilleggstilbud til annonsører i Fosterhjemskontakt.  Det skulle 

ikke være en konkurrent til bladannonsene.   

Dette prøvd ut på Norsk Fosterhjemsforenings hovedside.  

 

Det er andre barnevernorganisasjoner som også ønsker det samme nå.   

Som Bell Media skriver i sin epost: «Tanken er at kunder kan profilere seg:  

1) Både i magasin og på nett 

2) Kun i magasin 

3) Kun på nett  
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Profilering på nettet kan deles inn i 3 produkter, kvartal, halvår og helår. 

Han skriver videre: Det er ingen ting som tyder på at annonser i magasinet ikke er salgbart i 

markedet lenger, men med igangsetting av nettannonsesalg nå, så vil Norsk 

Fosterhjemsforening stå mye bedre rustet for fremtidig utvikling i markedet.  

 

Bell Media foreslår at det kan legges opp til 10 annonsører på siden.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at Bell Media annonsører får mulighet til inntil ti annonser på Norsk 

Fosterhjemsforenings webside.  Dette evalueres fortløpende og gjennomgås ved ny avtale 

mellom Bell Media og Norsk Fosterhjemsforening 

 

 

SAK 112/17: Krav om å vise logo på facebooksiden, hjemmesiden og i 

epostinvitasjon e.l til medlemmer  

 
Sak meldt fra Norsk Fosterhjemsforening Østfold. 

Det vises i sin helhet til vedlagt epost av 9. november 2017. 

 

Norsk Fosterhjemsforening Østfold har søkt om tilskudd blant annet fra Glava. De har 

innvilget kr 5 000 til fylkesforeningen, men satt som krav at Glavas logo skal vises på 

facebooksiden, hjemmessiden, i epostinvitasjon e.l. til våre medlemmer.   

 

Norsk Fosterhjemsforening Østfold finner dette problematisk og ønsker en klarering fra 

hovedstyret.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at Norsk Fosterhjemsforening Østfold mottar kr 5 000 fra Glava.  

Glava får mulighet til å ha deres logo på fylkesforenings invitasjon til ett av 

fylkesforeningenes arrangement.  

 

 

SAK 113/17: Deltakelse for Norsk Fosterhjemsforening i Norges 

Idrettsbingo 

 
Saken ble forelagt hovedstyret i oktobermøte, og ønsket dette som sak i hovedstyrets møte i 

desember.  

Norsk Fosterhjemsforening har i oktober 2017 fått henvendelse fra Norges Idrettsbingo AS 

om vi vil vurdere å bli med i fordelingen av overskudd til organisasjoner.  

Norges Idrettsbingo AS er en aktør innen bingovirksomhet som fordeler frie inntekter til flere 

organisasjoner og lag.  Virksomheten er i Oslo og omegn og har pdd. tre bingohaller. Og er i 

ferd med å åpne to nye i Oslo. Foreningen er en støttepart, og bidrar ingen fysisk aktivitet.  

Fordelingen av overskudd fordeles til foreninger/lag 4 ganger i året.   

 

For å bli med i fordelingen må Norsk Fosterhjemsforening signere på et skjema som skal 

sendes Lotteritilsynet. 
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Norsk Fosterhjemsforening søker årlig momskompensasjon gjennom Lotteri-og 

Stiftelsestilsynet og en eventuell underskrift må ikke gjøres dersom det går utover vår søknad 

om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift.   

Eventuelle konsekvenser vil bli undersøkt frem til behandlingen i hovedstyrets møte. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret sender saken tilbake til sekretariatet for ytterligere utredning.  Det tas kontakt 

med Lotteri- og Stiftelsestilsynet og de foreninger som er nevnt under aktører som mottar 

midler fra Idrettsbingo 

 

 

SAK 114/17: Landsmøtet 2017 
Landsmøtet 2017 ble arrangert i Alta, Finnmark fylke fra 27-29 oktober.   

Det var til sammen 106 fordelt på delegater, observatører, ledsagere, møteledere og 

sekretariatet.  78 stemmeberettigede 28- og 29de oktober.   

Hovedstyret hadde møte torsdag 26 oktober.  Fredag fra kl. 14.00 møttes hovedstyret, 

valgkomite og kontrollutvalget med møteledere.  Fylkesledere og sekretariatet deltok på 

slutten av dette møtet. At det var arrangert ledersamling en måned før landsmøtet er kanskje 

forklaringen på at det kom få spørsmål fra fylkeslederne.  

Norsk Fosterhjemsforening Finnmark loset oss gjennom fredagen hvor det ble åpnet med flott 

musikk av og med unge Petter Karlsen. Det kom hilsningstaler fra ordfører i Alta, 

representant fra Sametingsrådet og Avdelingsdirektør fra Bufetat Nord.  Hun ga alle delegater 

en lilla T-skjorte.  

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og den nye for begge fylker ble invitert til å holde 

hilsningstale, men kunne dessverre ikke delta.   

Sentralt og lokalt ble det laget pressemelding om vårt landsmøte som fylkene kunne sende ut 

til sine lokale aviser.  Ikke kjent at noen avis har tatt inn pressemeldingen.   

 

Valgkomiteen presenterte på fredag sin innstilling av medlemmer til hovedstyret og-  

kontrollutvalget for landsmøteperioden 2018-2020.  Dette året hadde valgkomiteen laget en 

videopresentasjon av valgkomiteens innstilte medlemmer i hovedstyret og kontrollutvalg. 

Denne videoen hadde delegatene mulighet til å se i dagene frem til valget på søndag. 

Landsmøtet gikk greit med ledelse fra Dag Rødberg og Paul Erling Andersen gjennom 

lørdagen. En av møtelederne meldte seg som støttemedlem i løpet av landsmøte.   

På kvelden ble festmiddag inntatt i Sorrisniva, en restaurant som er laget som en stor gamme 

med grue i midten. Hit, en halvtimes tur utenfor Alta, ble vi fraktet i to busser.  I tilknytning 

til restauranten blir det hvert år bygd opp et ishotell med overnattingsmulighet. 

Fostermor og mottager av kongens fortjenestemedalje Ragnhild Kaaby og Egil Finjord var 

invitert som gjester til festmiddagen.  

 

For ledsagere og andre ble det lagt opp sosialt program på torsdag, fredag og lørdag med 

Nordlyssafari, besøk i Nordlyskatedralen, rundtur i Alta mm.   
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SAK 114/17 forts 

Det ble vedtatt ny handlingsplan, endringer i vedtektene, deriblant funksjonstiden til 

hovedstyret – som ble besluttet til utgangen av januar etter valget med hensyn til å gi en god 

overlapping fra sittende tillitsvalgt til nye tillitsvalgt, det ble utnevnt nytt  

æresmedlem Elisabeth Backe-Hansen, endringer av honorar til hovedstyrets medlemmer og 

medlemskontingenten ble hevet fra 510 til 540, den samme revisor foreningen har hatt i 

mange år ble valgt for neste landsmøteperiode, og Vestfold ble valgt som vertsfylke for 

landsmøte 2019. 

 

Evaluering fra delegatene 

Søndag ble nytt hovedstyre-, nytt kontrollutvalg- og ny valgkomite valgt.  Det ble mye 

forvirring i forhold til valg dette året, noe også delegatene har gitt tilbakemelding på i 

evalueringsskjemaet. Viser til vedlagt oppsummering.  

Ref fra delegatenes evaluering: Papirene vedrørende valg var uklare, uklare vedtekter gjorde 

valget rotete. Kontrollutvalget klarte ikke å bidra til avklaring. Delegatene kjente ikke til 

reglene. Vi må i god tid før landsmøtet få greie på hvem som er valgbare i tillegg til de som er 

innstilt. 

 

Evaluering av landsmøtet 2017 fra sekretariatet  

En rekke uklarheter bidro til at landsmøtet 2017 ble mer komplisert enn nødvendig.  

Sekretariatet anser at det oppstod uro og forvirring som følge av uklarheter om hvordan 

regelverket var å forstå, herunder hvordan valgprosessen skulle foregå.   

Det er en risiko for at uenighet om en del spørsmål kan innebære en betydelig 

ressurslekkasje i organisasjonen. Sekretariatet oppfordrer til at vi ikke mister fokus på det 

viktige; nemlig at vi er her for medlemmene og for å fremme foreningens fanesaker. 

Sekretariatet oppfordrer til at organisasjonen benytter tiden fremover konstruktivt, ved å 

evaluere landsmøtet og sette inn hensiktsmessige tiltak for å endre de forhold som det er 

behov for å endre. Det er mye å lære av de situasjoner som oppstod på landsmøtet, og viser 

en del prinsipielle spørsmål som må drøftes.   

Målet mot neste landsmøte må være å lage forslag til tydelige regler som klargjør det som 

har vært årsak til tvil på landsmøtet. De ulike organer i organisasjonen samt delegater på 

landsmøtet må vite hvilke regler som gjelder.   

Det er ønskelig at medlemmer av valgkomite, kontrollutvalg og ansatte i sekretariatet lager 

et utkast til endring av regelverk som kan presenteres på organisasjonskurset i 2018. Målet  
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må være å få et regelverk slik vi mener det bør være, i stedet for å flikke på det som er.   

Dette regelverket bør vedtas av landsmøtet 2019 som regler som gjelder for avvikling av 

landsmøtet 2019.  

Hensyn til å bringe ro i organisasjonen slik at organisasjonen på en mest mulig effektiv måte 

kan ivareta sine medlemmer og sine kampsaker må være det overordnede hensyn i alt som 

gjøres.  

Nedenfor peker vi på en del punkter som det bør tas tak i. Det er fint om listen suppleres 

med punkter som den enkelte ser bør være med. 

 

Evalueringspunkter mht landmøtet 2017:  

 

Praktisk gjennomgang av landsmøtet 

En praktisk gjennomgang av møtet var savnet, noe som forårsaket forvirring i hvordan 

delegatene, møtelederne og andre skulle håndtere ulike situasjoner som oppstod, (levere 

nummerlapper, hvordan gjennomføre de ulike valgene.)  

Det var bla en tid forvirring mht om avstemming på person skulle skje skriftlig eller muntlig. 

Dette kan skyldes at landsmøtet ikke behandlet særskilt de første punktene på dagsorden, 

bla punkt forretningsorden hvor det tydelig fremgikk at personvalg skal skje skriftlig, og 

regler for hvordan møtet skulle avvikles. Forretningsorden er viktig dokument, og bør 

således behandles særskilt. Til neste landsmøte må de første formelle punktene gjennomgås 

detaljert, man må ikke forvente at dette er forstått av delegatene. I stedet for å ha et 

formøte fredag med fylkesledere og møteledere, hvor man kan ta opp punkter man synes er 

uklare, bør man i stedet grundig gå igjennom spillereglene når alle delegatene sitter i salen 

og landsmøtet skal starte.  

 

Et landsmøte kan ikke forholde seg til uskrevne retningslinjer og av den grunn bør alle 

aktører på landsmøtet ha egen skriftlig instruks: møteledere, stemmetellere, delegater, 

protokollskrivere, underskrivere mm.  Dette gir trygghet for at rollen ivaretas riktig og 

trygghet for den som skal inneha rollen. Denne instruks bør lages nå.  

 

Avstemming 

Gjennomføring av avstemming var til tider forvirrende. 

Mht valg av hovedstyret og ledervervet vakte det forvirring at møteleder uttrykte at det bare 

var en kandidat til ledervervet, til tross for at det vitterlig var to som stilte til valg som leder, 

etter at den tredje kandidat var trukket. Møteleder fastholdt at det kun var en lederkandidat 

til tross for at en fylkesforening nettopp hadde vært oppe på talerstolen og sagt at de støttet  
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 SAK 114/17 forts 

Hordalands forslag til leder.  Denne leder-kandidaten var også presentert i 

landsmøtepapirene.    

 

Vi stiller spørsmål ved hva som gjør at møteleder konstaterte dette ut ifra det faktum som 

forelå?  Som følge av møteledernes måte å legge det hele opp på, syntes det altså ut som 

om man gikk til valg med en lederkandidat, til tross for at det altså var to aktuelle.  I den 

forvirring som da oppstod, og for å hindre feil, gikk dermed den ansatte i sekretariatet med 

talerett opp for å ivareta at landsmøtet hadde anledning til å velge blant de to 

lederkandidatene som var innstilt av henholdsvis valgkomite og fylkesforening. Dette hadde 

vært helt unødvendig om ikke møteledelsen opptrådte som om de var i ferd med å gå til valg 

på en lederkandidat. 

Vi stiller spørsmål ved måten møtelederne i de øvrige sakene la opp avstemminger på, om 

det er hensiktsmessig. Når det var flere forslag på en sak satte de forslag opp mot hverandre 

to og to. Hovedstyrets forslag var hver gang med i siste avstemming. Mer rettferdig / 

demokratisk skulle kanskje ha vært å sette alle tre (eller flere) forslag opp mot hverandre 

samtidig, og siden stemme mellom de to forslag som fikk flest stemmer i første omgang? 

Regler for valg: Det er også uklarheter i forbindelse med følgende situasjon: I valget på et 

verv ble det avgitt 29 blanke, person A fikk 32 stemmer, person B fikk 17 stemmer.  Person A 

ble valgt.  I Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter heter det følgende: jfr. § 3-8: Vedtak på 

ordinært … landsmøte fattes med alminnelig flertall.  Hva er alminnelig i forhold til hvilket 

tall?  Det var 78 stemmeberettigede, 49 avga stemmer for de to kandidatene, 29 avga blanke 

stemmer.   Her kan en lese at ved så mange blanke stemmer foreligger en mistillit.  Hva vil 

det bety dersom blanke stemmer i et gitt tilfelle går over 50% av stemmene avgitt? 

 

Betydningen av valgkomiteens innstilling 

Hvilken betydning skal valgkomiteens innstilling ha?  Enkelte synes å være av den oppfatning 

at denne skulle være enerådende, og det demokratiske moment derved var ivaretatt i det 

valgkomite selv var valgt.  

Andre opplevde at valgkomiteens innstilling nærmest var den eneste man kunne stemme 

over, og opplevde den demokratiske prosess ble vanskeliggjort. Det ble pekt på at det var  

uklart hvilke kandidater som var fremmet og hvem som var valgbare, samt behov for å få  

disse presentert slik at man ble kjent med dem. En fylkesforening fremsatte både fredagen, 

og lørdag like etter start av landsmøtet, anmodning om å få presentasjon av alle kandidater 

som var valgbare slik at man visste hvem man kunne stemme på.  Presentasjon av 

kandidatene på valg skjedde kun mht valgkomiteens innstilte kandidater.  Øvrige ble henvist  

til å presentere seg etter at landsmøtet var avsluttet for lørdagen, og mange delegater 

hadde forlatt møtesalen. 
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Hvem har ansvar for at alle kandidater på valg blir presentert for landsmøtet?  

Valgkomiteen anså ikke at det var komiteens oppgave å presentere alle kandidater på valg, 

kun de kandidater som valgkomiteen hadde innstilt. Dette må klargjøres i regelverket, slik at 

man ivaretar at alle valgbare kandidater blir presentert. Av retningslinjer for valgkomiteen 

fremgår i pkt 2 «Valgkomiteen skal sende en oversikt til alle fylkesforeninger over de 

kandidater landsmøtet skal velge, og hvem som har frasagt seg gjenvalg».  Ble dette gjort?  

 

Uklarheter mht valgbarheten av kandidater  

Det var diskusjon mht hva slags verv styremedlemmer som tok gjenvalg var valgbare til, og 

uklarhet mht hva som har blitt sagt til valgkomite, og om dette skjedde innen fristen 

valgkomiteen hadde satt. Det var videre uklarhet mht om kandidater som satt i styret, og 

som ønsket å være på valg, må fremmes av fylkesforening eller om det ikke er nødvendig. 

Her kan det være en ide å benytte et skjema som alle kandidater som stiller til valg fyller ut, 

slik at det er klinkende klart hvilke verv man stiller til valg på, og slik at dette kan 

dokumenteres i ettertid.  

 

Delegater som møtte i stedet for andre, samt kontroll av kontingentinnbetaling.   

Enkelte delegater kom til i siste liten på landsmøtet og steppet inn i andre delegaters fravær, 

og sånn sett vanskeliggjør det kontroll av innbetaling av kontingent. Dette gjelder også 

observatører i landsmøtet.  For øvrig var det enkelte medlemmer som møtte som delegater 

som hadde fått purring på innbetaling av kontingent.  Innbetaling er mottatt etter at 

landsmøtet var avholdt, dette var aktuelt for tre personer. 

Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter § 3-1 at fylkesforeningene velger vararepresentanter i 

samme antall som delegater.  Da dette er ivaretatt vil en i god tid både fra sentralt hold og i 

fylkene kunne sjekke hvorvidt alle er betalende medlemmer i selve landsmøtet. Betalende 

medlemmer gjelder for både delegater og observatører.  Her må det inngå i prosedyrene før 

landsmøte at både sekretariatet og fylkesforeningens leder sjekke at medlemskapet er betalt 

før landsmøtet finner sted.  

 

Hvorvidt en ansatt skal ha stemmerett 

I evalueringen kom det frem et spørsmål hvorvidt ansatt har stemmerett.  Jfr. vedtekter er det 

en i representant for ansatte som har tale-forslag og stemmerett, i tillegg til generalsekretær 

som har tale- og forslagsrett.  
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Spørsmålet er om det er hensiktsmessig at en av de ansatte har stemmerett.   

Uklarhet mht hva slags mandat kontrollutvalget har 

Det er et spørsmål om kontrollutvalget har anledning innenfor sitt mandat til å avgjøre 

spørsmål som ikke er løst i vedtektene eller retningslinjene. På landsmøtet syntes det å være 

enkelte tolkinger som fant sted fra kontrollutvalgets side, som går utover det å påse at 

vedtekter og beslutninger blir fulgt jfr. vedtektenes pkt 6-1.  

Sekretariatet påpeker at landsmøtet er det høyeste organ i organisasjonen.  Ved uenighet 

om hvordan saker og prosesser skal løses, og det ikke er regulert i vedtektene/ 

retningslinjer/ praksis eller delegert til et annet organ, må dette forelegges landsmøtet som 

høyeste organ.  

Uklarhet mht til valgkomiteens mandat 

På lik linje med kontrollutvalgets mandat er det behov for å dra opp valgkomiteens mandat.  

De har mulighet til å endre helt inntil valget.  Her må det være klart om de er bundet av 

fristen 1 juni for å finne de best egnede kandidater.  

 

Uro under valget 

Det kom også frem i evalueringen at det var urolig både under valget og ellers.  Mye snakking 

samt barn tilstede.  Det skal være ro under valg, og dette er møtelederes ansvar å ivareta. 

Deres oppgave er også å klargjøre der det er uklart.      

 

 

Oppsummering 

Det ble avdekket at vi mangler konkrete rutiner i valgprosessen og i selve valget. Uskrevne 

rutiner som ikke ivaretar åpenhet og demokrati gjør at delegatene blir usikre.  

Vi må gjøre alt for å finne roen i organisasjonen og at vi fokuserer på det som medlemmene er 

opptatt av at vi løser.  

Vi må finne løsninger for senere landsmøter som gjør at valgprosessen er åpen, forståelig, og 

demokratisk. 

Jfr. evalueringen fra delegater og sekretariatet har vi store forbedringspotensialer, og 

uklarheter nevnt ovenfor må være gjenstand for gjennomgang og løsninger til neste landmøte.    

 

Stor takk for innsatsen til møteledere, stemmetellere, sekretærer under landsmøtet og 

protokollunderskrivere.    
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Hovedstyrets gjennomgang i møtet 1- 3 desember 

Hovedstyret satte av god tid for grundig gjennomgang av delegatenes og hovedstyrets 

evaluering av landsmøtet 2017. Tilstede var i tillegg til hovedstyrets medlemmer og sekretær, 

2 fra kontrollutvalget og som observatør ny styreleder. 

Det er kommet mye kritikk inn på det som berørte valget, både gjennom evalueringsskjema, 

fra hovedstyrets medlemmer, fra sekretariatet og to innsendte notater i forkant av møtet.  

Her er det reagert på karakteristikker av enkeltpersoner, lobbyvirksomhet, råkjøret mot 

sittende leder og valgkomite. Alle har gjort så godt de har kunnet innenfor sitt område.  Vi vet 

at valgkomiteen har gjort et grundigere arbeid enn noen gang tidligere.  Det betyr ikke at vi er 

i havn. Gjennom valget på dette landsmøtet ble det avdekket hull i forretningsorden, rutiner, 

retningslinjer og vedtekter som det må arbeides videre med. Det har vært oppførsel under og 

etter landsmøtet som ikke hører med i et foreningsarbeid. Vi er en åpen, demokratisk 

organisasjon som også skal løse konflikter og problemer på laveste nivå.  Det var mye som 

kom opp, som burde vært løst på et tidligere stadium før selve landsmøtet.    

For øvrig dekker disse notatene det som saksutredningen evaluerer og som hovedstyrets 

medlemmer evaluerte i selve møtet 1-3 desember.   

  

Kritikken som har kommet inn blir tatt på alvor både i forhold til hvordan noen delegater 

utrykker seg og oppfører seg, i et landsmøte da de snakker fra podiet. Noe som ble 

karakterisert av ett hovedstyremedlem som ufin og som også kom frem i et par av 

evalueringene fra delegatene.  Det ble diskutert at sittende hovedstyremedlemmer går ut med 

kritikk av valgkomiteens innstilling til landsmøtet og driver egen valgkamp. Her burde dette 

bli tatt opp på et tidligere tidspunkt og ikke i et landsmøte.  Ledersamlingen som et forum ble 

arrangert før landsmøtet for å gi avklaringer.  Både ledersamling og møte med møteledere før 

selve landsmøtet fungerte derfor ikke etter sin hensikt denne gangen.  

Det ble også diskutert hvordan blanke stemmer skal telle i vår organisasjon.  Vi har 

alminnelig flertall i vedtektene § 3-8. Det betyr over 50 %.  Her må det avklares nærmere hva 

som lå til grunn da vedtektene ble laget, eller det må presisere hvorvidt blanke stemmer skal 

telle i valg. Her gjøres det forskjellig fra organisasjon til organisasjon.  Det må fremover ses 

på hvorvidt forretningsorden for landsmøtet må få flere avklarende punkter, samt endringer 

som gjør vedtektene klarere.   

Det var tydelig uklar forståelse på hvorvidt det kun er valgkomiteens innstilling som skulle 

være gjenstand for valg, og om representanter for sittende styre kan gå ut og støtte andre 

kandidater.  Hvorvidt andre kandidater som må fremmes selv om de har kommet inn innen 1 

juni.  Det ble også tatt opp hvem som er «valgbar», og hva egentlig «gjenvalg» er – her må 

det ryddes i ordbruk, og hva som er demokrati i valg. Det fremkom at det er et klart behov for 

klare valgprosedyrer som er kjent for alle. 

Som oppsummering fra et av de innsendte notat siteres: Jeg vil minne om at vi er en forening 

bestående av «omsorgspersoner» og derfor synes jeg at vi kan kreve av de forskjellige 

styrerepresentanter rundt omkring både litt ydmykhet og ikke minst respekt, for de som bruker 

fritiden til å jobbe for fosterhjemsforeningen. Sjikane av personer må alle klare og holde seg 

for god til.   
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SAK 114/17 forts 

Hovedstyre oppfordrer alle til å se fremover på hvordan vi kan endre og rydde opp i alt det 

som har fremkommet i evalueringen av landsmøtet 2017. Protokoll fra landsmøtet er signert 

av både møteledere og protokollunderskrivere. Innsendte notater, hovedstyrets evaluering og 

den evaluering som er gitt i saksfremstillingen gir den oversikten som hovedstyret trenger for 

å gå videre for å finne bedre løsninger av bedre ordninger for fremtiden. Hovedstyret besluttet 

å sette strek for behandling av saken ved forslag til vedtak i punkt 3 å nedsette en gruppe som 

ser på de enkelte områdene rundt valg slik at foreningen kan konsentrere seg om 

medlemmene og de viktige faglige oppgavene medlemmene ønsker at vi skal løse.     

  

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret tar til orientering informasjon fra landsmøtet 2017 

2) Hovedstyret tar evaluering av landsmøtet 2017 til orientering.  

3) På bakgrunn av evalueringen fra delegatene i landsmøtet 2017 anmoder hovedstyret at 

hovedstyret i samarbeid med kontrollutvalg, valgkomite og sekretariatet utarbeider 

klare retningslinjer for valgprosedyrer både før og under valg.  Disse retningslinjer 

og/eller tillegg i vedtekter legges frem for organisasjonskurs 2018 og 2019 til 

gjennomgang, og landsmøtet 2019. 

 

 

 

SAK 115/17: Endringer i Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter 

 
Det vises i sin helhet til endrede vedtekter som vil bli sendt ut separat før hovedstyrets møte. 

Alle endringene er skrevet i rødt.   

Hovedstyret gjennomgår vedtektene og gir klarsignal til nytrykk av vedtektene. 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret tar Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter til orientering. 

2) Hovedstyret godkjenner at nye vedtekter blir trykket opp i hefter.  

 

 

 

SAK 116/17: Evaluering av tiltaksplan 2017 

 
Her vil vedlegget ettersendes i uke 48.   

 

Hovedstyrets evaluering vil danne grunnlag for resultatrapport som skal sendes hvert år i 

februar til Barne-, ungdom – og familiedirektoratet.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner evaluering av tiltaksplan 2017. 

SAK 117/17: Oppsummering fra ungdomstreff – dialogkonferanse 
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Det vises i sin helhet til vedlegg.   

Hovedstyrets medlemmer Solfrid Ruud Rekdal og Helle Christensen legger frem saken i 

hovedstyrets møte. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering oppsummering fra ungdomstreff – dialogkonferanse 

gjennomført 14-15 oktober 2017. 

 

 

 

SAK 118/17: Plan for hovedstyrets møter i 2018  

 
Det vises til vedlagt forslag til møteplan for hovedstyrets møter i 2018 

 

Hovedstyrets vedtak 

 

                                                                                      

Sted og tidspunkt Dato 

Hovedstyremøte med seminar 

Kontrollutvalg tilstede 

Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 

Kontrollutvalgets tre medlemmer vil være tilstede 

Storgata 10A, 0155 Oslo 

02-04.02.2018 

 

Hovedstyremøte 

Fredag fra kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 

Storgata 10A, 0155 Oslo 

09-11.03.2018     

Hovedstyremøte 

Fredag kl. 09.00 – 15.00 

Olavsgård, Kjeller 

20.04.2018 

Organisasjonskurs 

Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 

Olavsgård, Kjeller 

20-22.04.2018 

Hovedstyremøte 

Fredag fra kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 

Storgata 10A, 0155 Oslo 

08-10.06.2018 

Hovedstyremøte 

Fredag fra kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 

Storgata 10A, 0155 Oslo  

31.08-02.09.2018  

Hovedstyremøte 

Fredag fra kl. 09 – 14.00 

Sted ikke avklart 

26.10.2018 

Ledersamling 

Fredag kl. 11.00 til søndag kl 14.00 

Sted ikke avklart 

27-28.10.2018 

Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 

Fredag julebord med ansatte 

Storgata 10A, 0155 Oslo 

23-25.11.2018 
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SAK 119/17: Valgkomiteens mandat  

 
Det vises til saksfremstilling i sak 114/17 under evaluering hvor det både er satt 

spørsmålstegn med behovet for grensedragning i forhold til valgkomiteens mandat og 

kontrollutvalgets mandat.   

Saken bør utredes for begge organ i en arbeidsgruppe bestående av valgkomiteen, 

kontrollutvalget og sekretariatet som foreslått under sak 114/17. 

 

Da det er innkommet tre saker fra valgkomiteen til dagens møte vil det være nyttig å diskutere 

hvorvidt det ligger under valgkomiteens mandat å fremme disse sakene.   

 

Hovedstyrets vedtak 

 

Saken behandles i hovedstyrets første møte i 2018.   

 

 

SAK 120/17: Høringsinnspill til familie- og kulturkomiteen fra Norsk 

Fosterhjemsforening, jfr Prop 1 S Statsbudsjettet 2018 
 

Det vises i sin helhet til vedlagt høringsinnspill. 

Her vises det også til video som tidligere er lagt på Norsk Fosterhjemsforenings facebookside 

og websiden.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering muntlig og skriftlig høringsinnspill avgitt i familie- og 

kulturkomiteen i forbindelse med Stortingets behandling av  Prop 1 S Statsbudsjett 2018 

 

 

 

SAK 121/17: Innspill til flytting i fosterhjem – samhandlingsforløpet 

 
Det vises i sin helhet til vedlagt innspill til Barne-, ungdom og familiedirektoratet avgitt 

10.11.2017 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering skriftlig innspill avgitt 10.11.2017 til Barne-, ungdom og 

familiedirektoratet i forbindelse med samhandlingsløpet – flytting i fosterhjem 

 

 

 

SAK 122/17: IFCO 2017 

 
Det vises i sin helhet til vedlagt notat fra IFCO konferansen 2017.   
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Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering notat fra IFCO konferansen 2017, Valetta Malta 1-4 november 

2017 

 

     

 

 

 

 

 

                                                        Torunn Hauen Aks 

                                                              Styreleder  

                                                 Norsk Fosterhjemsforening 


