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INNLEGG I FAMILIE- OG 
KULTURKOMITEEN 
Norsk Fosterhjemsforening holdt i 
slutten av oktober innlegg i familie- 
og kulturkomiteen i forbindelse 
med behandling av statsbudsjettet 
for 2018. Våre krav var: 
• Bevilgning til gjennomføring av 
Stortingets vedtak om 
overgangsordning for 
fosterforeldre på trygdeytelser som 
sikrer at de ikke taper økonomisk 
på å være fosterhjem.  
• At fosterforeldre ivaretas i 
forbindelse med det historiske 
kompetanseløftet som skal skje i 
barnevernet.  
• At den foreslåtte bevilgning som 
gjelder bedre psykisk helsehjelp til 
barn i barnevernet omfatter barn i 
fosterhjem. 
Hovedstyremedlem Solfrid Ruud 
Rekdal og fagansvarlig Marianne 
Oftedahl representerte Norsk 
Fosterhjemsforening. 

IFCO 2017 WORLD 
CONFERENCE 
 

 

Styreleder Torunn Hauen Aks og generalsekretær Tove M. S 
Wahlstrøm deltog nylig på International Foster Care 
Organisations årlige konferanse, denne gang i Valetta, på Malta.  

Konferansen hadde tittelen “Setting Sail from a Safe Port” og 
hovedtemaet var hvordan skape en helhetlig forståelse for at 
hver person har en rolle i å beskytte barn og bidra til å fremme 
velvære.  Profesjonelle, omsorgspersoner, politiske beslutnings-
takere og ungdom var invitert for å sammen utforske temaet på 
årets konferanse og bruke IFCO-plattformen til å dele, utveksle 
og lære av hverandre. Målet med konferansen var å tilby et 
balansert og inspirerende program med fokus på beste praksis 
innen fosterhjem. 

LANDSMØTE 2017 I ALTA 

Norsk Fosterhjemsforening har 
nylig avholdt sitt landsmøte i 
Alta. Ny handlingsplan ble 
vedtatt for perioden 2018 -
2020. Nyvalgt hovedstyre tiltrer 
i januar 2018.  

 

 

 

FOSTERHJEMSUTVALGET 
Norsk Fosterhjemsforening har 
vært i sitt andre møte med 
Fosterhjemsutvalget. Her fikk 
foreningen løftet frem hvor viktig 
det er med god faglig veiledning og 
oppfølging tilpasset barnet og 
fosterhjemmets behov. Viktigheten 
av frikjøp ble også drøftet. Takk for 
mange viktige innspill fra våre 
medlemmer på disse temaene, som 
videreformidles til Fosterhjems-
utvalget. På websiden vår under 
Fosterhjemsutvalget, kan du følge 
med på hva vi sender inn av 
høringsinnspill til utvalget.  

 

Takk til Norsk Fosterhjemsforening Finnmark for en flott tilrette-
legging av landsmøtet, og takk til alle fremmøtte delegater og 
hjelpere som bidro med den praktiske tilretteleggingen! 
Landsmøtet 2017 besluttet at medlemskontingenten skal økes 
med kr 30 fra 2018, fra kr 510 til kr 540. Nåværende kontingent 
har vært gjeldende siden 2011. 

BEDRE SAMARBEID 
MELLOM 
BARNEVERNET OG 
FOSTERFORELDRE?  
Norsk Fosterhjemsforening 
driver flere prosjekter som 
handler om samarbeid. Ett 
av disse prosjektene er Foto: Zafar Anjum. 

«Bedre samarbeid» som handler om samarbeid mellom 
barnevernstjenesten og fosterforeldre. I dette prosjektet skal det 
utvikles en samarbeidsguide som utarbeides i samarbeid mellom 
fire barnevernstjenester og fire fosterforeldre. Disse åtte 
aktørene danner en ressursgruppe. Barnevernstjenestene som er 
med i gruppen er Drammen, Gausdal, Sagene i Oslo og Tønsberg.  

Ressursgruppen har i høst hatt flere arbeidsmøter for å arbeide 
med å utarbeide guiden. Arbeidet med å utvikle 
samarbeidsguiden fortsetter i 2018. På slutten av året skal det 
arrangeres en lanseringskonferanse for guiden. 


