
  
NYHETSBREV JANUAR 2018 

 

 

FUNGERER OVERGANGSORDNINGEN? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jurymedlem Ellen Horn, Norsk Fosterhjemsforenings generalsekretær Tove Wahlstrøm, 
Ingebjørg Bratland og jurymedlem Fabian Stang. 

ANNE TAKKER FOR SEG 

Anne Enger 
Anne Enger takker snart for seg 
etter 14 år som regnskapsfører i 
Norsk Fosterhjemsforening. 
Foreningen har satt stor pris på 
Annes uvurderlige innsats 
gjennom årene.  Prosessen med 
å finne ny regnskapsfører er 
godt i gang. 

NYTT STYRE PÅ PLASS 

Norsk Fosterhjemsforenings 
hovedstyre har nå konstituert 
seg. Styreleder Lene P. 
Våmartveit leder årets første 
hovedstyremøte 2.-4. februar. 
Helgen inneholder også 
hovedstyreseminar, hvor alle 
hovedstyrets medlemmer deltar. 

ANNONSERING PÅ 

HJEMMESIDE 

Hovedstyret besluttet i SAK 
111/17 at Bell Media, som har 
ansvar for annonsesalg i 
forbindelse med Fosterhjems-
kontakt, nå også får tilgang til 
inntil ti annonser på Norsk 
Fosterhjems-forenings webside. 
Dette for å kunne tilby kunder 
flere kanaler for annonsering, og 
for å øke foreningens inntjening 
utover dagens nivå. 

WENCHE FOSS ÆRESPRIS 
Norsk Fosterhjemsforening ble 21. januar stolt mottager av Wenche 
Foss sin ærespris. Det er en pris som tildeles en person eller 
organisasjon som i sterk grad kan forbindes med Wenche Foss sin 
livsglede og engasjement. To ærespriser ble delt ut, til Norsk 
Fosterhjemsforening og til folkemusikeren Ingebjørg Bratland som er 
sterkt engasjert i fosterhjemssaken og selv har to fostersøsken. 

NETTHETS  
Norsk Fosterhjemsforening avdekket i januar en 

koordinert Facebook-asksjon, igangsatt av en 

forelder som oppfordret andre foreldre til å 

hente barn ut av barnevernets omsorg. 

Foreningen har fulgt saken opp tett og fått 

Bufdir, politi og Kripos til å tre i aksjon for å 

overvåke situasjonen og evt iverksette tiltak.  

 

 
NAV opplyser at fosterforeldre på APP eller dagpenger nå unntas fra 

avkortning, slik antall timer på grunn av arbeid knyttet til det å være 

fosterforeldre ikke lenger skal føre til reduserte dagpenger eller 

arbeidsavklaringspenger. Fosterforeldre skal derfor ikke føre opp timer på 

meldekortene for arbeid knyttet til det å være fosterforeldre. 

Regelendringen skal gjelde for alle, med virkning fra 1. jan 2018. 

Norsk Fosterhjemsforening vil gjerne høre fra fosterforeldre som er på 

dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, om regelendringen fungerer. 

  

Bufdir har innlevert anmeldelse og ser alvorlig på forholdet. Dette er 

ulovlige trusler og oppfordring til en alvorlig straffbar handling. Saken har 

vært dekket i media.  Så vidt vi vet har ikke aksjonen blitt iverksatt noe sted 

i landet. Styreleder belyste saken i NRK i to omganger. 

  

 

 


