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Tilstede: 

Styreleder:  Lene P. Våmartveit 

Nestleder:  Solfrid Kjærvoll-Birkedal 

Styremedlem:  Helle Christensen 

Styremedlem:  Kjersti Garnes Overvik 

Styremedlem:             Solfrid Ruud Rekdal 

Vara tiltrådte hovedstyret 4.02.2018: Rina Nicolaisen   

 

Generalsekretær: Tove M S Wahlstrøm   

 

Kontrollutvalget: Mette Christin Westergren, Bjørn Morten Holm 

 

03-04.02.2018 

Vara:  Inge Kirkenes, Rina Nicolaisen og Anne-Birgitte Løvlien 

 

Fravær 02.02.2018 

Styremedlem:  Solfrid Ruud Rekdal 

 

Fravær 02-04.02.2018  

Styremedlem:             Tommy Hæggernæs 

 

Fravær 03- 04.02.2018 

Styremedlem:              Kjersti Garnes Overvik 

Vi ønsker å orientere fylkesstyrene om at i løpet av hovedstyremøtet 2-4 februar, valgte 

Kjersti Garnes Overvik å trekke seg fra sitt verv som hovedstyremedlem.  Hun ber om at vi 

informerer dere om at årsaken til hennes fratredelse er av personlige årsaker, og at det ikke er 

noe dramatikk rundt dette.  

 

Hovedstyreseminaret ble forkortet lørdag og fire hovedstyresaker ble utsatt behandlet pga 

antall og kompleksitet i B sakene.   

 

SAKSLISTE 

SAK 01/18: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 1-3 des 2017                                                                                         

SAK 02/18: Årsregnskap 2017    

SAK 03/18: Årsberetning 2017 

SAK 04/18: Budsjett 2018   

SAK 05/18: Tiltaksplan 2018  utsatt  

SAK 06/18: Årshjul 2018 

SAK 07/18: Rådgivningsrapport  utsatt 

SAK 08/18: Trusler og netthets    utsatt 

SAK 09/18: Regionansvarlig 2018-2020  utsatt 

SAK 10/18: Taushetserklæring 

SAK 11/18: Brev til ASD.  Manglende gjennomføring av Stortingets 

SAK 12/18: Innspill til Fosterhjemsutvalget – Frikjøp og veiledning 

SAK 13/18: Regnskapsrapport desember 2017 
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SAK 14/18: Svar på klage fra Bld vedr. driftstilskudd 

SAK 15/18: Wenche Foss ærespris            

 

B saker 

 

 

 
• Informasjon om to fosterhjemskonferanser i 2018  

3-4 mai og 26 oktober.  Her vil det komme mer informasjon i blant annet 

Fosterhjemskontakt.   

 

 

NB! Det vises til saksfremstilling for mer bakgrunn i hver sak. 

 

 

*** 

 

SAK 1/17: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 01.-03.12.2017 

 
Det vises til protokoll lagt ut på intranett fra hovedstyrets møte 01.-03. desember 2017.  

Protokollen legges frem til signering i dagens møte.    

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 01.-03. desember 2017 

 

 

 

SAK 02/18: Årsregnskap 2017 

 
Det vises i sin helhet til vedlagt årsregnskap.  Revisor gjennomgikk regnskapet 24.01.2018.   

Regnskapet skulle deretter gjennomgås av BDOs leder.  Hovedstyret må signere på 

regnskapet før revisor skriver sin rapport.   

 

Årsregnskap følger både søknader og resultatrapport som vi hvert år må sende til Bufdir. 

Resultatrapporten har frist for innlevering før 1 mars. 

 

Kommentarer til årsregnskap kan også leses i Norsk Fosterhjemsforenings årsberetning for 

2017. 

 

Foreningen har søkt Barne-, ungdom- og familiedirektoratet om fem millioner til 

driftstilskudd de siste fire årene. For 2017 fikk vi tildelt 3 730 000 som skulle være et vedtak 

som skulle gjelde for de tre kommende år. Foreningen innleverte klage til Bufdir på vedtaket 

som følge av de omfattende oppgaver foreningen har innen fosterhjemsområdet samt drift av 
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tillitsmannsapparat på 200 personer. Klagen ble delvis tatt til følge og Bufdir omgjorde eget 

vedtak og tildelte ytterligere kr 370 000 for hvert år i treårsperioden 2017, 2018 og 2020.   

 

Dette står ikke i forhold til den viktige rolle foreningen har innen fosterhjemsfeltet i tillegg til 

det å skulle drive en medlemsorganisasjon med 200 tillitsvalgte og i overkant av 3600 

fosterfamilier som medlemmer. Foreningen har derfor opprettholdt klagen, men Bufdir 

skriver i sitt svar at det er ingen penger igjen til fordeling. Klagen har nå gått til Barne- og 

likestillingsdepartementet, og ble ikke avgjort i 2017.  Til sammen har vi mottatt 4,1 mill for 

hver av de neste to årene. 

 

Norsk Fosterhjemsforenings inntektskilder i 2017 var driftstilskudd fra Bufdir, 

medlemskontingent, provisjonsinntekter gjennom annonser i Fosterhjemskontakt (gjennom 

Bell Media), salg av temahefter og bøker, leieinntekt fra ett utleid kontorer og 

administrasjonstilskudd på prosjekter.  

 

Det ble lagt opp budsjett for 2017 med et underskudd på - 1.7. Årsresultatet viser et 

underskudd på - 535 000 kroner noe mindre enn budsjettert. Hovedårsaken til at det ble et 

mindre underskudd enn budsjettert, ligger i at vi ikke la inn i budsjettet 

administrasjonstilskudd for prosjekter på kr 157 000, fagkonsulentens lønn ble delvis overført 

til prosjektlønn. Vi mottok kr 180 000 mer i annonseinntekter, noe refusjon i sykepenger, og 

vi fikk etter klage kr 370 000 mer i driftsstøtte fra staten.   

 

Landsmøtet vedtok å øke medlemskontingenten fra 510 kroner til 540 med virkning fra 2018.  

Medlemstallet har gått noe ned sammenlignet med 2016.  Tre personer har vært ansatt i 

organisasjonssekretærstillingen i 2017.  Vi har på slutten av året gått grundig gjennom 

medlemslisten som kan være en årsak til nedgangen.  En antar at det er realistisk at 

medlemstallet i år ligger omtrent på 2015 nivået (3 651 medlemmer). 

Hovedstyret vedtok i desember 2017 annonsering på vår webside med inntil ti annonser.  

Dette vil iverksettes i 2018.   

 

På slutten av 2017 fikk vi beskjed fra ExtraStiftelsen om at vi har fått midler til 

videreføringen av brobyggerprosjektet. Administrasjonstilskudd vil bli utbetalt i 2018. 

Vi inngikk også et samarbeid med Universitet i Oslo som har resultert i midler både fra 

Forskningsrådet og fra Exstra-Stiftelsen til å fortsette studien av fosterbarns psykiske helse 

med oppstart i 2017. Foreningen får administrasjonskostnadene dekket for ytterligere 4 år for 

dette prosjektet. 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner ved signering årsregnskap 2017.  

2) Årsregnskap 2017 legges frem for landsmøtet 2019  

 

 

 

SAK 03/18: Årsberetning 2017 

 
Det vises i sin helhet til vedlagt årsberetning 2017 

 

Hovedstyrets vedtak 
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1) Hovedstyret godkjenner ved signering årsberetning 2017.  

2) Årsberetning 2017 legges frem for landsmøtet 2019  

 

 

 

SAK 04/18: Budsjett 2018 

 

Det vises til vedlagt forslag til budsjett 2018. 

 

Langtidsbudsjett for 2018-2020 legges også med. 

Avgjørelsen på klage over tilstått driftstilskudd for 2017, 2018 og 2019 er lovet fra Barne- og 

likestillingsdepartementet innen 14 dager fra d.d. 

Tiltaksplanen må tilpasses i forhold til budsjett 2018. 

 

Deler av fagkonsulentens lønn er overført til prosjektmidler som vil utgjøre mindre 

kostnader for Norsk Fosterhjemsforening. 

 

Budsjettet er lagt opp i underskudd med kr 926 000. Det tilsvarer at den drift og aktiviteten 

vi nå har opprettholdes. For å få ned underskuddet må det gjøres besparinger over hele 

budsjettet. 

 

l tillegg må vi lete etter nye inntektskilder. Hovedstyret vedtok i desember 2017 en 

forsøksordning med annonsering på web, provisjonen vi får for annonser i 

Fosterhjemskontakt er også av stor usikkerhet, i tillegg er det søkt prosjekter som vil gi 

administrasjonstilskudd. Prosjekter må administreres og det gir ekstra arbeid utover de 

daglige oppgaver som må løses. Medlemstallet må vi forsøke å øke og ikke minst bør det i 

større grad forsøkes at flere blir støttemedlemmer. 

 

Det er to fagkonferanser i 2018. En over to dager i mai- og en i oktober over en dag. Disse 

skal ikke i utgangspunktet gi utgifter for foreningen. 

 

Ellers er det satt opp organisasjonskurs og ledersamling i 2018. 

 

Ledersamling over to dager må vurderes opp mot budsjettet, og styremøter sentralt og 

lokalt bør innimellom foregå på skype for å redusere reise og oppholdsutgifter. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner budsjett for 2018 

 

 

 

SAK 05/18: Tiltaksplan 2018 
 

Vedlagt ligger handlingsplan for 2018-2020, tiltaksplan 2017, oppsummering av tiltaksplan 

2017, forslag med innspill i rødt til tiltaksplan 2018 – alt som bakgrunn for at hovedstyret kan 

beslutte en ny tiltaksplan for 2018. 
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Hovedstyrets vedtak 

Saken behandles i hovedstyrets møte 09-11 mars 2018 

 

 

 

SAK 06/18: Årshjul 2018 

 
Vedlagt ligger en foreløpig utfylt årshjul 2018.   

 

Hovedstyret diskuterer: 

• Antall aktiviteter 

• Eventuelle endringer av dato for hovedstyremøter 2018 

• Nedsetting av arbeidsgruppe for Arendalsuke (aug 2017) 

• Eventuelt 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering fremlagt forslag til årshjul 2018 med endring av tidspunkt for 

gjennomføring av hovedstyremøte og ledersamling fra 26-28 oktober til 19 -21 oktober.  

 

 

 

 

SAK 07/18: Rådgivingsrapport 2017 
Det vises i sin helhet til vedlagt rådgivningsrapport 2017. Deler av denne er også gjengitt i 

årsberetning 2017. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret behandler saken i hovedstyrets møte 9-11 mars 2019 

 

 

 

SAK 08/18: Trusler og netthets 

 
Det vises til vedlagt sak.   

 

Saken er til informasjon hvordan foreningen har agert i denne saken.   

 

Denne saken har ført til ansvarsplassering av slike saker, og forhåpentligvis fortgang i 

utarbeiding av retningslinjer for netthets hvor vi ber spesielt om at fosterhjemmene beskyttes.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret behandler saken i hovedstyrets møte 9-11 mars 2019 

 

 

 

SAK 09/18: Regionansvarlig 
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Det vises til vedlagt retningslinjer for regionansvarlig i hovedstyret. 

Hovedstyret vedtar regionskontakt for perioden 2018-2020. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret behandler saken i hovedstyrets møte 9-11 mars 2019 

 

 

 

 

 

SAK 10/18: Taushetserklæring 

 
Det vises til vedlagt nåværende taushetserklæring for tillitsvalgte og ansatte i Norsk 

Fosterhjemsforening. Videre vises til vedlagt notat med nytt forslag fra KS Bedrift ang 

regulering av taushetsplikt for tillitsvalgte, ansatte og styremedlemmer i Norsk 

Fosterhjemsforening, og forslag til ny taushetserklæring. 

 

Vårt nåværende taushetserklæringsskjema er ikke dekkende for det som omfatter 

organisasjonen med styremøter i fylkesstyrene, hovedstyret, kontrollutvalg og valgkomite.    

 

Hovedstyret diskuterer et eventuelt nytt innhold i taushetserklæringsskjema utfra vedlagt 

forslag.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner nye taushetserklæringsskjema til bruk for tillitsvalgte og ansatte i 

Norsk Fosterhjemsforening.  

Hovedstyret godkjenner instruks for tillitsvalgte i hovedstyret og fylkesstyrene. Skjemaene vil 

gjelde for alle tillitsvalgte i Norsk Fosterhjemsforening og ansatte. 

Skjemaene vil bli oversendt fylkesforeningene.  I tillegg vil de bli lagt på intranett og håndbok 

for tillitsvalgte.   

 

 

 

SAK 11/18: Brev til ASD. Manglende gjennomføring av Stortingets vedtak 

om endring for fosterforeldre på trygdeytelser 

 

Det vises til vedlagt brev til Arbeid- og Sosialdepartementet ved statsråd. Vi ser at regjeringen 

har delvis gjennomført Stortingets vedtak, men vi vet ikke helt hvordan dette har slått ut for 

fosterforeldre. Brevet er ikke sendt. 

 

Det blir i siste omgang Fosterhjemsutvalget som skal utrede NAV ytelser og hvordan dette 

har innvirkning på fosterhjemmets økonomi. 

 

Hovedstyret kan diskutere hvorvidt dette brevet skal oversendes nå, eller etter at vi har fått inn 

noen erfaringer fra fosterforeldre. 
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Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at brev sendes til Arbeid- og Sosialdepartementet ved Statsråd 

vedrørende at Stortingets vedtak bare delvis er gjennomført. Viser til vedlegg i 

saksfremstilling. 

 

 

 

 

SAK 12/18: Innspill til Fosterhjemsutvalget – Frikjøp og veiledning 

 

Det vises i sin helhet til vedlagt notat.  Mange av innspillene ble gitt i møte med 

Fosterhjemsutvalget i midten av november 2017.  Vi lovet å sende inn skriftlige innspill i 

tillegg til det som kom frem i møtet.   

 

Innspillene er oversendt Fosterhjemsutvalget 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar innspill til Fosterhjemsutvalget til orientering 

 

SAK 13/18: Regnskapsrapport desember 2017 

Vedlagt ligger regnskapsrapport for desember 2017.  Årsregnskapet viser på mange måter det 

samme men da det er flere nye medlemmer i hovedstyret kan denne brukes i forhold til 

hovedstyreseminaret.  Månedsregnskap er mer detaljerte enn årsregnskap og langtidsbudsjett.   

Regnskap vil bli lagt opp gjennom året i hvert hovedstyremøte. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar regnskap for desember 2017 til orientering.  

 

 

 

SAK 14/18: Svar på klage, tilskudd til organisasjoner i barnevernet 

 

Det vises til vedlagt svar på klage fra Barne- og likestillingsdepartementet (Bld) vedrørende 

tilskudd til organisasjoner i barnevernet 2017.  Norsk Fosterhjemsforening mottok svaret 

26.01.2018 etter purring.   

 

De viser til at tilskuddet er skjønnsbasert. Bld viser til Bufdir`s svar at det er begrensede 

midler avsatt til ordningen.  Bld har ikke merknader til direktoratets skjønnsutøvelse og aviser 

derfor klagen og opprettholder direktoratets vedtak.   

 

Hovedstyrets vedtak 
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Hovedstyret tar til orientering Barne- og likestillingsdepartementets avvisning av klage på 

driftstilskudd, og opprettholder direktoratets vedtak.   

 

 

 

SAK 15/18: Wenche Foss ærespris 

 

Norsk Fosterhjemsforening ble tildelt Wenche Foss sin ærespris den 21.01.2017. Den ble 

utdelt i forbindelse med Kjendisgallaen på Grand Cafe i Oslo. 

Juryen la vekt på følgende: 

 

Jurybegrunnelse 

Vinneren av den ene delen av Wenche Foss' Ærespris er en forening som ble stiftet i 1981 og har aktivitet i alle 

landets fylker. Foreningens viktigste mål er å være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen 

fosterhjemsomsorgen. 

l starten var det vanskelig å få med fosterforeldre i foreningen. 

Barnevernet i kommunene ville ikke oppgi navn og adresser til fosterforeldre. De hadde taushetsplikt og likte 

ikke tanken på at fosterforeldre skulle møte hverandre. Det at du var fosterhjem skulle nesten være hemmelig. 

Heldigvis er det ikke slik i dag, takket være den viktige jobben foreningen har gjort. For det er ingen tvil om at 

jobben er viktig. Flere enn 10 000 barn og unge bor i fosterhjem i Norge, og behovet for flere fosterhjem er 

sterkt økende. 

Det er et spesielt behov for at barn og ungdom over 10 år får trygge omsorgspersoner rundt seg. 

Fylkesforeningene tilbyr en rekke positive aktiviteter og arrangementer for fosterbarn, fosterforeldre og fosters 

øsken, og de jobber også med interessepolitisk arbeid rettet mot både lokale og nasjonale myndigheter. 

Gjennom sin rådgivningstjeneste mottar foreningen nærmere 400 henvendelser årlig fra blant annet 

fosterforeldre, fosterbarn, foreldre, barnevernstjenester, Bufetat og NAV. Spørsmålene de mottar dreier seg om 

både stort og smått, men mange av sakene er alvorlige og komplekse. Da er det godt å ha erfarne og gode 

mennesker å snakke med, og det er nettopp rollen som samtalepartner og rådgiver juryen har bitt seg merke i. 

I likhet med mange andre interesseforeninger har heller ikke denne et hav av penger å ta av, og juryen er 

imponert over det omfattende arbeidet som gjøres over hele landet. Uten mange ildsjeler som jobber frivillig 

ville det ikke gått! 

«Vi vil kjempe for vår sak, "Barnet" det edleste et samfunn eier, vi kan ikke være fornøyd md en halvvunnet 

seier. Vi må slåss til de uforstående forstår», sa en av pionerene bak foreningen, Thor Bakken, under det første 

landsmøtet i stiftelsesåret. 

Juryen kunne ikke sagt det bedre selv, og vi er sikre på at Wenche Foss ville ha vært både beveget og stolte av 

dere. Det er en ære å dele ut Wenche Foss' Ærespris til Norsk Fosterhjemsforening. Det er generalsekretær Tove 

Wahlstrøm som tar imot prisen på vegne av foreningen 

Det var en stor glede å motta prisen - et glassansikt festet på en solid treplate - oppbevares i sekretariatet. Den 

er en annerkjennelse av arbeid som tillitsvalgte og ansatte har gjort gjennom mange år for å bedre 

fosterhjemsomsorgen. 

Med prisen fulgte det kr 50 000 som var finansiert av Aller. 

Juryen la vekt på det viktige arbeidet vi gjør innenfor rådgivningstjenesten og pengene bør 

gå til denne posten i budsjettet. Dette arbeidet har også fått prioritet i Norsk 
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Fosterhjemsforening's handlingsplan for 2018-2020. Rådgivning gis via skrevne artikler i 

Fosterhjemskontakt og legges også ut på vår nettside. 

 

At vi kan bruke formidlingen av temaene ikke bare skriftlig men lage opplæringsvideoer som 

kan legges ut på vår hjemmeside vil være en utvikling av vår formidling. Av temaer som 

kommer opp i henvendelsene på rådgivning kan vi lage video/film av diverse kurs, materiell, 

konferanser slik at våre medlemmer kan ta del i disse kunnskapene. Opplæring kan rette seg 

til tillitsvalgte, nye fosterforeldre mfl. 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret tar med glede til orientering at Norsk Fosterhjemsforening har mottatt 

Wenche Foss sin ærespris den 21.01.2018.  

2) Hovedstyret tar til etterretning juryens vektlegging på det viktige arbeidet vi gjør 

innen rådgivning, og pengepremien på kr 50 000 vil gå til å videreutvikle formidlingen 

av temaer som fremkommer i henvendelsene til Norsk Fosterhjemsforening. 

 

 


