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SAMMENDRAG 
 

2017 har vært et innholdsrikt og særdeles aktivt år for foreningen.   

 

Barnevernsfeltet er i stadig endring. Interessepolitisk arbeid for ivaretagelse av 

fosterhjemsperspektivet er viktigere enn noensinne.  I 2017 ble utkast til endring i ny barnevernlov: 

Struktur- og kvalitetsreformen vedtatt, regjeringen oppnevnte Fosterhjemsutvalget, som skal ha en 

gjennomgang av fosterhjemsomsorgen, og stortinget vedtok en overgangsordning for fosterforeldre 

på trygdeytelser, for å nevne noen av de viktigste sakene.  Dette er sentrale områder hvor 

foreningen dette året har arbeidet aktivt som pådriver for ivaretagelse av fosterhjemsperspektivet. 

Dette er omtalt i pkt 8.2. 

 

Foreningen har i 2017 arbeidet iherdig for å få frem budskapet: skal man gi fosterbarnet 

forutsigbarhet, trygghet og omsorg må det innebære at fosterhjemmet gis rammer som sikrer 

forutsigbare, trygge og stabile omsorgsbetingelser. I dag er det store mangler i rettssikkerheten for 

fosterhjemmene, noe som i særlig grad oppleves når det oppstår ulike vansker i 

fosterhjemsoppdraget. Dette går også ut over fosterbarna. I ytterste konsekvens medfører dette 

risiko for utilsiktede flyttinger.  Mange fosterhjemsoppdrag stiller økte krav til fosterforeldre, og man 

går mot en stadig mer profesjonalisering av rollen som fosterhjem. Dette stiller økte krav til det 

offentlige om opplæring, veiledning, økonomisk kompensasjon slik at fosterforeldre rustes for det 

oppdrag de påtar seg. 

 

Uten fosterhjem ville ikke barnevernet kunnet gi barn som må plasseres utenfor hjemmet trygghet 

og omsorg. Gjeldende regulering av fosterhjemsfeltet gir fosterhjemmet liten trygging av 

omsorgsbetingelser. De mange utilsiktede flyttinger i barnevernet er et vitnesbyrd om at mange 

fosterforeldre opplever å stå alene, og har liten tillit til barnevernstjenesten. Hjelpen settes for sent 

inn. Det er fosterbarnet og fosterfamilien som må betale prisen for dette gjennom de belastninger 

en utilsiktet flytting innebærer.  

 

Det at fosterhjemsarbeidet overlates i stadig større utstrekning til kommunene, gir stor grunn til 

bekymring for hvorledes fosterhjem vil bli ivaretatt rundt i de ulike kommuner som følge av stor 

ulikhet i kvaliteten av kommuners barnevernstjenester, samt kommunenes varierende økonomi.  

 

Foreningen opplever at arbeidet foreningen utfører er av stor betydning, og ofte avgjørende for at 

fosterhjemsperspektivet løftes frem i den offentlige debatt slik at vi får til endringer innen 

fosterhjemsfeltet.  

 

Foreningen er bekymret for at fosterhjemsperspektivet ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt hos 

lovgiver.  Utkast til ny barnevernlov adresserer ikke utfordringene som trengs å løses innen 

fosterhjemsfeltet, til tross for at det er i fosterhjem de fleste plasserte barn i barnevernet får sin 

omsorg. 
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Status i 2017 er at det fortsatt er en lang vei å gå før fosterbarn og fosterhjem opplever 

rettssikkerhet, trygghet og omsorg.  

 

Foreningen har i 2017 lagt ned et betydelig arbeid i å dokumentere enkeltsaker som illustrerer 

hvorledes det urimelige regelverk rammer fosterforeldre på trygdeytelser. Dokumentasjonen har vi 

sendt til departement samt komite på Stortinget.  

 

I 2017 har foreningen deltatt på Arendalsuka, avgitt en stor mengde høringsinnspill og deltatt i 

diverse referansegrupper. Det skjer store endringer innen barnevernsfeltet med forslag til ny 

barnevernlov, strukturreform i barnevernet, endringer i regler for avlastere, innspill til 

fosterhjemsutvalget, forsøksprosjektene med at tre kommuner har fått alt barnevernsarbeid 

overført mm.     

 

Foreningen har avholdt organisasjonskurs, ledersamling og landsmøte med valg av nytt hovedstyre, 

valgkomite og kontrollutvalg.  Det ble et lederskifte i hovedstyret.  Avtroppende styreleder Torunn 

Hauen Aks som har sittet som leder i 10 år erstattes fra 2018 med fylkesleder fra Hordaland, Lene 

Printzlau Våmartveit.  

 

Det har vært stor aktivitet i fylkesstyrene som har gjennomført mellom to og åtte møter gjennom 

året.  De har gjennomført fylkesstyremøter, årsmøter, diverse samlinger, diverse kurs, 

fosterhjemskafeer og temamøter. 

 

Hovedstyret har avholdt sju møter i løpet av 2017 og behandlet 122 saker.  

Faglig råd i Norsk Fosterhjemsforening har avholdt i alt 5 møter. 

 

Den store aktiviteten har blitt opprettholdt i foreningen til tross for at det har vært utskiftinger av 

personalet i sekretariatet.  

 

For å nå ut til medlemmene med informasjon, lages nå et månedlig nyhetsbrev som sendes alle 

medlemmer og tillitsvalgte på mail. Dette kommer i tillegg til at det legges ut informasjon på 

foreningens webside, Facebook-side og e-post. 

 

Foreningen har også i 2017 fokusert på fagutvikling gjennom egne og andres prosjekter. Prosjektene 

fokuserer på samarbeid og på psykisk helse blant ungdom i fosterhjem, se kapittel 6.   

Fosterhjemskontakt har kommet ut med seks nummer i 2017. Det er et imponerende arbeid vår 

redaktør legger ned slik at vi kan opprettholde en høy kvalitet på dette viktige bladet.  Både redaktør 

og foreningen får mange positive tilbakemeldinger i forhold til bladets utvikling og kvalitet.  

 

Rådgivningstjenesten har vært aktiv gjennom hele året, og er et viktig tilbud til våre medlemmer. 

Dette året har Norsk Fosterhjemsforening ansatt en advokat og fagansvarlig i sekretariatet som har 

styrket arbeidet i rådgivningstjenesten. Som følge av dette har foreningen i sitt arbeid økt fokuset på 
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rettigheter for fosterbarn og fosterhjemmet. Flere av problemstillingene som er kommet inn på 

rådgivningen har igjen blitt mediesaker.   

 

Foreningen var representert i NOFCA-møtet som i år ble arrangert på Island. Norsk 

Fosterhjemsforening har hatt presidentskapet til og med 2017.  Danmark overtar de neste to årene.  

I IFCOs verdenskonferanse på Malta var vi også representert.  

 

Foreningen satt i programkomiteen for Norsk Barnevernsambands konferanse i september.  

På slutten av 2017 ble det igangsatt forberedelse til avholdelse av to fosterhjemskonferanser i 2018 

hvor Norsk Fosterhjemsforening står som medarrangør.  

 

Det skjer mye innen barnevernsfeltet, og det er nesten vanskelig å følge med på alle prosessene. Vi 

håper at politikerne finner en helhet i alle rapporter og utredninger som utarbeides og at dette 

arbeidet som nå legges ned gjør at fosterhjemsomsorgen løftes.  
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1. ORGANISASJONEN 
 

1.1. Formål og oppbygging 
Norsk Fosterhjemsforening er en uavhengig interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og 

trossamfunn. Foreningen skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen 

fosterhjemsomsorgen.  

 

Hvem kan bli medlem? 
Følgende kan bli medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening: fosterforeldre, besøkshjem, 

beredskapshjem, familiehjem for barn og ungdommer og tilsvarende ordninger som er godkjent. Et 

fosterhjem har ett medlemskap, og begge fosterforeldre vil da ha de samme rettigheter. 

 

Foreningens oppbygging 
Norsk Fosterhjemsforening er en frivillig og demokratisk oppbygget organisasjon. Det innebærer at 

foreningen følger vanlige demokratiske spilleregler, at det foretas valg til alle foreningens tillitsverv 

og at foreningens arbeid er tuftet på flertallsvedtak fattet i foreningens lovlige organer. 

Foreningens øverste organ er landsmøtet, som holdes hvert annet år. Vedtak fattet av landsmøtet er 

bindende for alle ledd i organisasjonen.  

 

Kontrollutvalget skal påse at vedtekter og beslutninger blir fulgt. Foreningen har også en valgkomité 

som blant annet har ansvar for å legge frem for landsmøtet forslag til medlemmer i hovedstyret.  

Hovedstyret er foreningens øverste organ mellom landsmøtene, og tar avgjørelser i alle saker som 

gjelder Norsk Fosterhjemsforening, med unntak av lokale saker som primært er fylkesforeningenes 

ansvar. 

 

Fylkesforeningene har et tilsvarende ansvar som hovedstyret, men på fylkesnivå. Det er 

fylkesforeninger i alle landets 19 fylker. 

Sekretariatet er foreningens utøvende organ på nasjonalt nivå, og betjener alle medlemmer, 

tillitsvalgte og samarbeidsparter. Foreningen har også et faglig råd hvor blant annet styreleder, 

generalsekretær og fagansvarlig deltar. 

 

 

1.2. Hovedstyret 
Hovedstyret 2016 – 2018: 

Styreleder Torunn Hauen Aks Region Sør Telemark 

Nestleder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Region Vest Rogaland 

Styremedlem  Helle Christensen Region Sør Buskerud 

Styremedlem Tommy Hæggernæs Region Nord Finnmark 

Styremedlem Solfrid Ruud Rekdal  Region Øst Oslo 
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Styremedlem Kjersti Garnes Overvik Region midt Sør-Trøndelag 

Varamedlem Pål Dahl Andersen Region Vest Rogaland 

Varamedlem Undis Cecilie Haagensen Region Sør Vestfold 

Varamedlem Anne-Birgitte Løvlien Region Øst Hedmark 

Varamedlem Astrid Leren Region Øst Oppland  

 

Hovedstyret 2018 – 2020, valgt på landsmøtet 2017: 

Leder Lene P. Våmartveit Region Vest Hordaland 

Nestleder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Region Vest Rogaland 

Styremedlem  Helle Christensen Region Sør Buskerud 

Styremedlem Tommy Hæggernæs Region Nord Finnmark 

Styremedlem Solfrid Ruud Rekdal  Region Øst Oslo 

Styremedlem Kjersti Garnes Overvik Region midt Sør-Trøndelag 

Varamedlem Inge Kirknes Region Midt Nord-Trøndelag 

Varamedlem Rina Nicolaisen Region Nord Nordland 

Varamedlem Svein Vidnes Region Vest Sogn og Fjordane 

Varamedlem Anne-Birgitte Løvlien Region Øst Hedmark  

 

Valgresultatet medførte skifte av styreleder og tre nye varamedlemmer, øvrige styremedlemmer har 

sittet i hovedstyret tidligere.  Styreleder Torunn Hauen Aks har sittet i ti år og var innstilt av 

valgkomiteen for to nye år.  På landsmøtet sto valget mellom to kandidater, Lene P. Våmartveit fikk 

flest stemmer og vil dermed lede Norsk Fosterhjemsforening i neste to årene.  

 

1.2.1. Oppgaver gjennom 2017 

Hovedstyret utfører oppgaver etter retningslinjer, vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet.  I tillegg 

har de ansvar for alle løpende saker og vedtak i hovedstyreperioden på to år. Hovedstyret fatter 

vedtak i saker som ikke er tillagt annet organ.  

 

Hovedstyret har i 2017 hatt sju møter. Ett av disse ble gjennomført i forbindelse med det årlige 

organisasjonskurset og ett i forbindelse med landsmøtet i Alta i oktober. I samarbeid med 

sekretariatet arrangerte hovedstyret ledersamling i september.  

 

Hovedstyret har behandlet 122 saker gjennom 2017. Det er ca. 40 saker mer enn foregående år noe 

som har sammenheng med landsmøtet.  Det er behandlet to B-saker. En sak ble løst før behandling, 

og fire saker ble meldt inn på slutten av 2017 og vil bli behandlet i 2018.  
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Alle hovedstyrets medlemmer har gjennom 2017 vært til stede ca. hver sjette helg fra fredag til 

søndag, med unntak av nestleder som siden april til og med 29 oktober var i permisjon pga fødsel.  

Valgkomiteen konstituerte vara Pål Dal Andersen til hovedstyremedlem og hovedstyremedlem Helle 

Christensen til nestleder i samme periode.   

 

Landsmøtet 2017 vedtok tilleggssetning i vedtektene under kap 4 Hovedstyret § 4-1 om at nyvalgt 

hovedstyre trer i kraft innen utgangen av januar. 

 

Vedtaket ble gjort for å oppnå en god overlapping fra de tillitsvalgte som trer ut av hovedstyret til 

nye er på plass. I tillegg vil det være hovedstyreseminar første møte det påfølgende året.  

Av grafen nedenfor kommer det frem antall behandlede saker i hovedstyret siden 2008 til og med 

2017. 

 

 

 

1.3. Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget arbeider etter vedtatte retningslinjer og vedtekter for foreningen.  Utvalget skriver 

en rapport for hvert år som legges frem for hovedstyret. Landsmøtet behandler derfor to rapporter 

for landsmøteperioden. Kontrollutvalget skal påse at vedtekter og beslutninger blir fulgt. 

Kontrollutvalget har i 2017 løpende blitt oppdatert skriftlig og muntlig. Saksdokumenter til 

behandling i hovedstyret og styrets protokoller legges ut på intranett.  kontrollutvalget og øvrige 

tillitsvalgte har dermed tilgang til dette. Annen informasjon fra sekretariatet som sendes på epost til 

tillitsvalgte blir også sendt til kontrollutvalget. 

 

Representanter fra kontrollutvalget har vært tilstede på organisasjonskurs, ledersamling og 

landsmøte gjennom 2017.  

Kontrollutvalg frem til landsmøte 2017: 

Leder: Bjørn Morten Holm, region Midt 

Nestleder:  Mette Westergren, region Sør 

Medlemmer: Jan Ove Steinseth, region Vest 

Vara: Turid Bræk, region Midt 
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Kontrollutvalg etter landsmøte 2017: 

Leder: Mette Westergren, region Sør  

Nestleder: Bjørn Morten Holm, region Midt 

Medlemmer: Jan Ove Steinseth, region Vest 

Vara: Geir S Sørdal, region Vest 

 

Nytt valgt kontrollutvalg fungerer umiddelbart etter de er valgt – fra landsmøte til landsmøte. 

 

1.4. Valgkomiteen 
Valgkomiteen arbeider etter vedtatte retningslinjer og vedtekter vedtatt i hovedstyret og 

landsmøtet. Representanter fra valgkomiteen var tilstede under organisasjonskurset i april, samt 

ledersamling og landsmøtet i oktober.  

 

Valgkomite fra 2015 og etter landsmøtet 2017: 

Leder: Mia Solberg, region Øst 

Nestleder: Arild Ullebø, region Vest 

Medlemmer: Monica Sjursen Skogland, region Vest 

Vara: Marianne Sollund, region Nord 

 

På landsmøtet 2017 ble det tydelig at det var en god del uklarheter i organisasjonen mht hvorledes 

vedtekter og retningslinjer vedrørende valgprosessen skulle foregå.  

Foreningen har et forbedringspotensial i forhold til å utforme klare regler og retningslinjer for valg 

og valgprosedyrer.  Hovedstyret vedtok derfor i sak 114/17 at hovedstyret i samarbeid med 

kontrollutvalget, valgkomiteen og sekretariatet skal utarbeide klare retningslinjer for valgprosedyrer 

både før og under valg.  Disse retningslinjer og/eller tillegg i vedtekter legges frem på 

organisasjonskurset i 2018 og 2019 til gjennomgang, og fremmes deretter på landsmøtet 2019. 

Det vises til hovedstyresak 114/17 landsmøtet 2017 for mer informasjon.   

 

1.5. Fylkesforeningene 
Fylkesforeningene er selvstendige juridiske enheter under moderorganisasjonen Norsk 

Fosterhjemsforening.  

 

Hovedstyret sammen med sekretariatet har gjennomført organisasjonskurs for tillitsvalgte i april og 

ledersamling for fylkesledere og nestledere i september. Foreningen har til sammen ca. 200 

tillitsvalgte, og fortsatt når vi ikke alle med opplæring en gang i året. Dette er en utfordring vi må 

finne en løsning på.  

 

Norsk Fosterhjemsforening har i utgangspunktet 19 fylkesforeninger. Akershus har vært uten 

fylkesstyre de siste årene. For å kompensere for dette har fylkesforeningene Oslo og til dels Østfold 

invitert medlemmer fra Akershus til sine arrangementer. Fylkesforeningen i Oslo hjelper også til med 

å spre informasjon om viktige saker for medlemmer i Akershus via deres Facebook-gruppe. 
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Hovedstyret vedtok i desember at refusjon fra medlemskontingenten i Akershus skal utbetales 

fylkesforeningen Oslo fra 01.01.2018. 

 

Det er hovedstyret som har ansvar for både Akershus og Vest-Agders økonomiske midler. Disse 

avsettes på egne konti sentralt. Hver fylkesforening utarbeider årsberetning, årsregnskap, budsjett 

og aktivitetsplan som legges frem i fylkenes årsmøter.  

 

1.5.1. Økonomi  

Fylkesforeningenes inntekter baserer seg på refusjon av medlemskontingenten, egne kurs og 

samlinger, og driftstilskudd fra staten.   

 

Etter landsmøtevedtak i 2015 avsettes kr 500 000 av statlig driftstilskudd til fordeling blant 19 

fylkesforeninger, så også i 2017.  Hvert fylke får overført kr 15 000 av dette beløpet uten søknad.  

Resten tilsvarende kr 215 000 blir fordelt to ganger i året (15. mai og 15. oktober) etter søknad, 

enten til drift og/eller aktivitet og behandles som sak i hovedstyrets møte.  Til sammen i 2017 har 

det kommet søknader tilsvarende kr 1 193 000 i tillegg til det faste beløpet.  Fylkene har til sammen 

fått kr 837 000 overført.  Tilståtte midler utover kr 500 000 er fordelt fra oppspart medlemsrefusjon 

og driftstilskudd i ett fylke som p.t ikke har fylkesstyre.   

 

Ledersamling med overnatting fra lørdag til søndag lå inne i 2017s sentrale budsjett.  

I desember besluttet hovedstyret å overføre medlemsrefusjonen fra Akershus til Oslo fylkesforening 

med virkning fra 1.01.2018.  Fylkesforeningen Oslo har gjennom flere år administrert Akershus sin 

web- og Facebookside, sørget for å gi medlemmer i Akershus relevant informasjon, samt invitere 

fosterforeldre i Akershus til sine arrangement.  En eventuell sammenslåing av Oslo og Akershus vil 

først være aktuelt å legge frem for landsmøtet 2019. 

 

Ved samlinger som organisasjonskurs og landsmøte benytter foreningen reisefordeling slik at 

reiseutgiftene blir jevnt fordelt uavhengig av hvor deltakerne bor.   

 

Finnmark fylkesforening fikk utbetalt kr 50 000 til forarbeid og gjennomføring av landsmøtet 2017.  

Fylkesforeningene får overført 55 prosent av medlemskontingenten. Totalt fikk fylkene 999.000 

kroner i medlemsrefusjon - noe mindre enn budsjettert. 

 

Fem forskjellige fylkesstyrer har hvert år siden 2015 gjennomgått internkontroll.  Norsk 

Fosterhjemsforening mottar store tilskudd fra staten hvert år, og må derfor følge vanlig regnskap – 

og rapporteringsskikk for å føre kontroll med at midler brukes i samsvar med forutsetningene.  Selv 

om vi har ekstern revisor, og følger vanlig regnskapsskikk kan vi likevel få statlig bokettersyn.  Dette 

gjør at det er viktig at foreningen har rutiner på oppfølging av de midler som også gis videre til 

fylkesforeningene.  Fylkene velger enten to revisorer internt eller en fagrevisor.  Likevel har det vist 

seg at internkontroll har vært nødvendig både for å avdekke opplæringsbehov og avdekke 

mislighold.  Internkontroll i 2017 ble gjennomført for fylkesstyrene i Nordland, Møre og Romsdal, 
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Sogn og Fjordane, Østfold og Vestfold. I tillegg ble internkontrollen som ble startet i 2016 for 

fylkesstyret i Hordaland sluttført i 2017. 

 

Foreningen tilbyr kassererkurs i forbindelse med organisasjonskurs for tillitsvalgte.  Dette er kun en 

gang i året og i noen tilfeller blir det for lite, og det tilbys ytterligere opplæring fra 

regnskapsansvarlig.   

 

Det er lovpålagt at fylkesforeningene er registrert i Brønnøysundregisteret.  

 

Mange fylker bedrer sin økonomi ved å arrangere samlinger og kurs hvor medlemmene betaler en 

egenandel. Fylkesstyrene har også søkt «Studieforbundet næring og samfunn» om støtte til 

eksempelvis samtalegrupper, de har økt sine inntekter gjennom loddsalg eller fått inn penger ved at 

de er registrert i Frivillighetsregistret som utløser grasrotandel. 

 

1.5.2. Aktiviteter   

Fylkesforeningene har fastsatt sine aktivitetsplaner for 2017 med utgangspunkt i Norsk 

Fosterhjemsforening sin handlingsplan for 2016-2018. Opplysningene under er hentet fra 

styrereferater som er innkommet fortløpende gjennom 2017 og fra fylkenes aktivitetsplaner for året 

som har gått.  Sluttføringen av sentral årsberetning kommer på et tidspunkt hvor fylkene ikke er 

ferdig med sine årsberetninger og informasjon her hentes fra innsendte protokoller fra fylkenes 

styremøter gjennom året.  

 

Hvert fylke har hatt opptil flere familiesamlinger med kurs og aktiviteter gjennom 2017.  De legger 

gjerne et kurs i sammenheng med årsmøtet.  Noen har faste familiehelger på våren og høsten – 

samme sted hvert år.  Flere fylker arrangerer ungdomstreff, ungdomsturer, skidager, juleverksted, 

samtalekurs og likemannsarbeid.  Fosterhjemscafeer blir arrangert med eller uten deltakelse fra det 

offentlige barnevern.  Noen fylker har gått sammen om arrangement for fosterfamiliene.  Noen kurs 

blir arrangert i samarbeid med Bufdir og flere fylker er engasjert i oppgaver med Pride kursene. 

Hovedstyret ga fylkene i oppgave å fokusere på fosterforeldres egne barn i samlinger gjennom 2017. 

 

 

1.6. Profilering, kommunikasjon og media 
Norsk Fosterhjemsforening profileres på flere arenaer. Både fylkesforeningene og sekretariatet 

bruker Facebook og foreningens nettside «fosterhjemsforening.no» for å videreformidle informasjon 

internt og eksternt. Vi profilerer også foreningen og gir til kjenne våre synspunkter når vi gir 

høringsinnspill, deltar i høringsgrupper, arbeidsgrupper, referansegrupper på ulike nivå, holder 

foredrag, er tilstede på konferanser og samlinger nasjonalt og internasjonalt, samt kommer med 

uttalelser i media.  

 

Gjennom 2017 har det blitt gitt mye informasjon gjennom våre faste informasjonskanaler websiden, 

Fosterhjemskontakt, Facebook, intranett, mail og gjennom månedlige nyhetsbrev til alle medlemmer 

og tillitsvalgte.  I tillegg til å gi informasjon om hva vi arbeider med, høringssvar, rapporter, skriftlig 
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innspill har vi også brukt Facebook for å hente inn synspunkter og innspill på diverse 

problemstillinger.  Spesielt har 2017 hatt fokus på fosterforeldre som av forskjellige grunner blir 

avhengig av NAV ytelser.  Henvendelser til rådgivningstelefonen vår har medført at disse 

problemstillingene har blitt utredet godt, og kommunisert ut fra foreningen side.  Medlemmer og 

andre har dermed fått en kunnskap som de ikke har hatt tidligere, noe som antagelig har ført til at vi 

på rådgivningen har fått færre henvendelser mht NAV-ytelser sammenlignet med tidligere.  

Det er et stort behov for informasjon om hva som skjer faglig, politisk og hva vår organisasjon til 

enhver tid arbeider med og mener.  Det å legge ut, og å bearbeide informasjon tar tid. Dette 

arbeidet har økt de siste årene.   

 

Norsk Fosterhjemsforening ble gjennom 2017 oppringt for en rekke intervjuer og uttalelser til radio 

og diverse aviser, både sentralt og lokalt. 

 

Fosterhjemskontakt er en av foreningens viktigste profileringskanaler. Denne når både medlemmer 

og faggrupper innen fosterhjemsomsorgen. 

 

Internasjonalt profileres foreningen gjennom deltakelse i det nordiske og europeiske 

nettverksgruppene NOFCA, organisasjonen Apfel og den verdensomspennende IFCO. (Se egne kap.) 

Profileringsgjenstander som refleksbånd, refleks-vest med logo og navn, penner, is-skrape med navn 

og logo, handlenett med logo og fine ryggsekker til dagsturer med logo er også gode 

profileringsverktøy - alt til salgs via sekretariatet. Dette samt utformet informasjonsmateriell kom 

godt med under årets Arendals uke, hvor både media, politikere, næringsliv og andre organisasjoner 

profilerer sitt budskap.  

 

 

1.7. Faglig råd 
Faglig Råd er et rådgivende organ for Norsk Fosterhjemsforening når det gjelder faglige spørsmål. 

Rådet er sammensatt av 3-5 fagpersoner. Det har blitt gjennomført fem møter i faglig råd gjennom 

2017.  Temaene har vært: rett til familieliv knyttet opp til familiebegrepet både i EMD og 

barnekonvensjonen, foreldreansvar/omsorgsansvar, minste inngreps prinsipp, kvalitets- og 

strukturreformen, flyttinger, rettsikkerhet for fosterforeldre, NAV-saker, medvirkning, netthets, 

strategisk arbeid, fosterhjemsutvalgets mandat og rådet har diskutert hvilke innspill foreningen kan 

gi for å gjøre en forskjell for barnet og fosterhjemmet. 

 

Følgende personer har sittet i Faglig Råd gjennom 2017: Styreleder Torunn Hauen Aks, 

generalsekretær Tove M S Wahlstrøm, fagansvarlig Marianne Oftedahl (fungerer som sekretær for 

rådet) fra Norsk Fosterhjemsforening, psykolog Vigdis Bunkholdt, advokat Astrid Haram, advokat 

Kirsten Sandberg (professor ved Universitetet i Oslo), og høyskolelektor Hege Sundt.  

Tema for møtene har vært å gjennomgå og gi innspill på viktige høringsuttalelser som foreningen 

arbeidet med.  
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1.8.  Sekretariatet 
Sekretariatet er Norsk Fosterhjemsforening sitt utøvende organ.  De ansatte utreder, forbereder og 

følger opp saker til foreningens hovedstyre, landsmøte og effektuerer vedtak fra disse. De utarbeider 

informasjonsmateriell, koordinerer og bistår fylkesforeningene, samt gir råd og veiledning til 

medlemmene, og sikrer et godt samarbeid med relevante organisasjoner og offentlige institusjoner. 

Interessepolitisk arbeid opp mot lokale og nasjonale myndigheter ligger også til sekretariatet, som 

sprer informasjon om fosterhjemsarbeid gjennom media, internett og egne publikasjoner, og 

gjennom utgivelsen av Fosterhjemkontakt, opplæring og kursvirksomhet. Videre drives 

fagutviklingen gjennom forskjellige prosjekter og lignende. 

 

Sekretariatet er lokalisert i Oslo sentrum med gangavstand til alle viktige samarbeidsparter. 

Sekretariatet har 4,6 stillingshjemler. Fordelingen av disse i 2017 kommer frem av grafen under.  

 

Ansatte i sekretariatet 2017:   

Generalsekretær Tove M S Wahlstrøm 100 % 

Nestleder/Fagansvarlig Marianne Oftedahl 
Siri Myhre 

100 % fra 1. april 
Sykmeldt avsluttet 1. juli 

Redaktør i 
Fosterhjemskontakt 
Fagkonsulent 

Åse L. Larsen 50 % freelance 
 
50%   

Organisasjonssekretær 
Sekretær 
Organisasjonssekretær 
Organisasjonssekretær 

Iren Andersen 
Carina Andersen  
Marilen Hagland 
Sandra Szymanska 

100% avsluttet 31. januar 
50% avsluttet februar 
80 % januar – juli 
100 % fra 8. august 

Regnskapsfører Anne Enger 20 % 

 

Utover dette har Karin Haarberg Aas og Eva Thomsen ytt rådgivning til våre medlemmer hver 

torsdag. Redaktør Åse L. Larsen har også fungert som ekstra rådgiver ved behov.  

 

2017 har vært et urolig år i forhold til langtidssykefravær og avslutning av arbeidsforhold.  Gjennom 

2017 har det vært ansatt tre personer som organisasjonssekretær. Det ble overlapping for ny 

organisasjonssekretær i starten på året og i perioder har vi stått uten organisasjonssekretær. Det har 

betydd at alle har måttet gjøre ekstra i tillegg til eget arbeidsområde som igjen har medført mye 

overtid.  Regnskapsfører har overtatt mange av oppgavene til organisasjonssekretær de første åtte 

månedene av 2017.  Opplæring og opprydding har tatt mye tid.  Med ansettelsen av Sandra 

Szymanska har høsten blitt stabil i forhold til nøkkelstillingen som en organisasjonssekretær-stilling 

er. 

 

I 2016 ansatte foreningen en nestleder og fagansvarlig.  Denne var kun i arbeid noen måneder før 

hun ble sykmeldt for en og en måned av gangen.  Hun sa opp sin stilling 1. april med virkning fra 1 

juli 2017.  
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Fra 1 april ble Marianne Oftedahl ansatt som fagansvarlig og nestleder. Hun er advokat og 

foreningen vil trenge denne kompetansen i forhold til alle kompliserte henvendelser vi får inn fra 

medlemmer, og rapporteringer og utredning til det offentlige og det politiske system. 

 

Det har også i 2017 skjedd mye som har nødvendiggjort utarbeidelse av diverse utredninger og 

høringsinnspill fra foreningen.  Fosterhjemsutvalget kom på plass i april og to møter er gjennomført 

med disse.  I etterkant har det blitt utarbeidet notat over temaer som er formidlet i disse møtene. 

Media har vært aktiv særlig i første halvåret i forbindelse med urimeligheten med diverse NAV 

ordninger der fosterforeldre kommer ufordelaktig ut i beregningen av ytelser.    

 

I etterkant av landsmøtet 2017 ble det lagt ned mye arbeid i å se nøyere på vedtektene, iverksetting 

av vedtektene om funksjonstid for hovedstyret, taushetsplikten og de skjemaer vi benytter i 

foreningen, samt diverse saker som har kommet fra tillitsvalgte i tre fylkesforeninger. Denne 

prosessen har vært energitappende både for ansatte og tillitsvalgte. 

 

Gjennom de siste 3 årene har de ytre forholdene vært forstyrrende.  Først har vi vært gjennom 

rivning og oppbygging av Riksrevisjonens bygg, det medførte mye støy og støv.  Ikke før dette bygget 

var ferdig startet rivningen av Clarion Hotel i januar 2017 (nærmeste nabo sørøst).  Denne rivningen 

har til tider vært så forstyrrende at vi ikke har kunnet bruke kontorer og møtelokaler som vender ut 

mot Clarion.  Ferdigstillelse vil være i desember 2019.   I tillegg er det vedtatt å gjøre Skippergata til 

miljøgate og endringer av fortau i Storgaten vil starte i 2018.  Som om ikke det er nok, har det vært 

rivning med støy og støv fra bygg som vender mot Youngstorget.  Både under rivningen av Clarion og 

bygg på Youngstorget er det meldt spørsmål fra oss ang mulig asbestfare.  Bydelslegen har bekreftet 

at det er ivaretatt under rivningen.   

 

Året sett under ett har tross alt vært aktivt og produktivt sett fra de ansattes ståsted.  

 

 

2. ØKONOMI 
Norsk Fosterhjemsforening fikk vedtak på tildeling av kr 3 730 millioner kroner for 2017.  
Det samme beløpet ble vedtatt innvilget for hvert av de neste årene 2018 og 2019. 
 
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 derfor klage til Bufdir på vedtaket som følge av de 

omfattende oppgaver foreningen har innen fosterhjemsområdet samt drift av 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 2019.   

 

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 
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penger igjen til fordeling. Klagen har nå gått til Barne- og likestillingsdepartementet, og ble ikke 

avgjort i 2017.  Til sammen vil vi motta 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 kontor og administrasjonstilskudd på prosjekter.  

Det ble lagt opp budsjett for 2017 med et underskudd på - 1.700.000 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 ExtraStiftelsen til å fortsette studien av fosterbarns psykiske helse med 

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

prosjektet. 

 

Det vises til årsregnskap 2016 for ytterligere detaljer. 

 

 

3. HANDLINGPLAN 
Handlingsplan og tiltaksplan er Norsk Fosterhjemsforenings styringsinstrument. Fylkesforeningene 

styrer etter årets aktivitetsplan, som skal gjenspeile handlingsplanens punkter. Det vises til vedlagt 

handlingsplan 2016-2018 og tiltaksplan for 2017. 
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3.1. Foreningens formål 
Foreningen skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen 

fosterhjemsomsorgen. 

Dette punktet viser foreningens deltakelser i nasjonale referansegrupper/arbeidsgrupper, møter, 

prosjekter, samarbeid, foredrag, intern og ekstern informasjon på fosterhjemsområdet, deltakelse i 

nasjonale og internasjonale sammenhenger og kontakt med media. Mange av aktivitetene 

gjenspeiler profilering av foreningen som gjøres ved styreleders, generalsekretærs og tillitsvalgtes 

arbeid. 

 

3.2. Oppnådde mål i henhold til vedtatt handlingsplan 2016-2018 
  

1) Sikre fosterbarn gode oppvekstsvilkår (fra handlingsplanen) 

 

Medvirkning fra alle barn i fosterhjem 

Det er blitt gjort gjennom å samle ungdommer til aktivitet og opplæring, nettverksbygging og 

etablering av ungdomsutvalg hvor både fosterbarn og egne barn er representert. Elisabeth Bache 

Hansen holdt foredrag om barns medvirkning på organisasjonskurset vår 2017, innhold gjengitt i 

Fosterhjemskontakt. Arbeid gjennom livsbok øker også evnen til medvirkning og styrket identitet. 

 

Alle fosterbarn sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved alle livets overganger i 

perioden 0– 23 år 

 Vår 2017 Høringsinnspill: laget sjekkliste for barneverntjenestens informasjon til fosterhjemmet når 

et barn skal flytte i fosterhjem.  Det ble også gitt innspill på Bufdirs forslag på samhandlingsforløp 

der barn skal plasseres i fosterhjem. 

15.02.17 møte med Sonja Mandt Stortingsrepresentant (AP) i familie/ kulturkomiteen ad mulighet 

for å påvirke utforming av mandat til fosterhjemsutvalget 

15.02.17 Brev til BLD med anmodning om å få gi innspill til utforming av mandat til NOU 

Fosterhjemsutvalget samt å være representert i utvalget. 

 

Alle unge mellom 18 og 23 år som fortsatt er tilknyttet fosterhjemmet, skal gis et trygt og 

forutsigbart tilbud om ettervern:  

Det ble ikke tid til å lage forslag til en ettervernsavtale som skal ivareta fosterbarns mulighet til å bli 

boende i fosterhjemmet etter 18 års dagen.  

 

Alle fosterbarn skal kjenne sin kulturarv  

Bidra til økt medvirkning gjennom metode livsbok – bevisstgjøring av kultur og etnisitet gir styrket 

identitet.  

Foreningen forsøkte å få til avtale med Sametinget mht Livsboken Mitt Liv. Biografisk arbeid med 

barn- å lage en livsbok som oversettes til samisk jfr. samarbeidsavtalen foreningen har med 

Sametinget. Sametinget har ikke skrevet under avtalen om livsbok og derfor er ikke dette punktet 

ivaretatt i 2017.  



 
ÅRSBERETNING 2017 

Norsk Fosterhjemsforening 

Side 17 av 36 

 

At barnevernet anerkjenner fosterforeldres egne (biologiske) barn som en del av fosterfamilien. 

Fylkesforeningenes arrangement og samlinger gjennom 2017 skal ivareta temaet egne barn.   

I Stortingets vedtak 31. mai 2016 (behandling av Fosterhjemsmeldingen) ba Stortinget regjeringen 

om å sette i gang forskning på hvordan biologiske barn opplever å være fostersøster/ bror. Bufdir 

har fått dette oppdraget. Dette følger vi opp. Foreningen har bla gitt innspill til mandatet for 

forskningsoppdraget.  

Ivaretagelse av biologiske barn som del av fosterhjemmet er tatt med i vårt innspill til 

Fosterhjemsutvalget. 

 

Arbeide for at aldersgrensen for ettervernstiltak økes til minst 25 år 

Tatt med i våre høringsinnspill til NOU, innspill til barnevernlovutvalget, utkast ny barnevernlov, i 

vårt høringsbrev til Fosterhjemsutvalget, tatt med i høringsinnspill til Folketrygdlovens ytelser til 

etterlatte – at etterlattepensjon til barnevernsbarn må gjelde opp til 25 år samt vedtatt av 

landsmøtet 2017 som del av handlingsplan for 2018-2020 

 

2)  Forbedre fosterforeldrenes rammevilkår (fra handlingsplanen) 

 

Delvis partsrettigheter for fosterforeldre og sikring av grunnleggende juridiske rettigheter og 

rettssikkerhet for fosterbarn og fosterhjem. 

 

Tatt opp som sentralt punkt i vårt høringsbrev til utkast til ny barnevernlov. Notat om rettsikkerhet 

og rettigheter ble delt ut i forbindelse med Arendalsuka. Vårt hovedtema under Arendalsuka august 

2017 med utarbeidet materiell og inviterte politikere fra alle partier til vår stand.  Innspilt som 

hovedpunkt i brev til fosterhjemsutvalget og i møte med utvalget.  

 

Forbedre fosterforeldres rammevilkår i forhold til NAV regelverket  

Generalsekretær deltok i Dagsnytt 18 sending med fokus på NAV sin urimelige praksis for 

fosterforeldre i desember 2016. Dette ble et av hovedområdene vi arbeidet med gjennom 2017. Vi 

hadde et eget møte med statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Arbeid- og 

sosialdepartementet (ASD). Vi sendte et omfattende brev til ASD og BLD med dokumentasjon av de 

urimelige utslag av regelverket basert på medlemmers erfaringer. 

 

Foreningen har fått lobbet frem vedtak i Stortinget 11. mai 2017 hvor Stortinget ba regjeringen 

snarest lage en overgangsordning for fosterforeldre i forhold til NAV regelverket som gjør at de ikke 

taper økonomisk på det å være fosterforeldre. 12.05.17 pressemelding om Stortingets vedtak. 

02.06.17 Brev til ASD og BLD – vi etterspør departementet sin oppfølging av Stortingets vedtak. 

Lobbing i forbindelse med Statsbudsjettet 2018. 22.10.17 høringsinnspill i budsjettbehandlingen til 

Arbeids og Sosialkomiteen for at Stortingets vedtak om overgangsordning skal ivareta NAV ytelser 

mht. uføre i tillegg til arbeidsavklaringspenger og dagpenger. Skriftlig og muntlig høringsinnspill i 

familie og kulturkomiteen. Mail dialog med AP, samt mail til Venstre og Krf.  
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Foreningen har brakt sak om fostermor som fikk krav til flytting som vilkår for å motta dagpenger, 

inn for trygderetten. Foreningen vil deretter klage vedtak inn til Sivilombudsmannen dersom vi ikke 

får medhold i trygderetten. 

 

Beskytte fosterforeldre mot netthets 

Kontakt med Bufdir senhøstes 2016 hvor Bufdir gir tilbakemelding i desember at netthets ikke vil bli 

prioritert i 2017.  Foreningen presset deretter på både KS og Bufdir hvor vi krevde ivaretagelse av 

fosterforeldres uakseptable situasjon ved å bli stående alene der de ble hengt ut på nett med navn 

og adresse. Bufdir og KS arrangerte en rådslagskonferanse 19.04.17.  Her skulle Bufdir og KS sammen 

lage retningslinjer hvor også oppdragstakere/fosterforeldre skulle få beskyttelse.  Foreningen har 

sendt innspill og purring gjennom høsten 2017. 

 

Kompetanseheving og nettverksbygging for fosterforeldre 

Vår 2017 deltatt i referansegruppe i Bufdir mht. kompetanseheving i barneverntjenesten. (2 møter). 

Her ga vi innspill på at kompetanseheving også må gjelde fosterforeldre.  

 

Deltatt i 3 møter i forbindelse med strukturreformen/ statlige oppgaver over til prøvekommunene, 

hvor tema også er spilt inn. 

 

23.06.17 Høringsinnspill gitt til Bufdir ad kompetansebehov i barneverntjenesten 

 

Revidering av nåværende kommunale fosterhjemsavtale:  

Skrevet brev til BLD hvor vi anmoder om å få gi innspill til mandat og delta i utvalget som skal 

utarbeide ny NOU om gjennomgang av fosterhjemsomsorgen. Fosterhjemsutvalget har evaluering av 

dagens fosterhjemskontrakter som del av sitt mandat. Vi har i høringsbrev gitt innspill.  

 

Gitt innspill i høringsbrev til BLD om ny barnevernlov om at regelverket for fosterforeldre må gå fra å 

være regulert i kontrakt til å bli lovregulert.  

 

Arbeide for statusheving i samarbeidsrelasjonen med barnevernet: 

Prosjektene Bedre samarbeid og Brobyggingsprosjektet er noen av de mange prioriterte områdene i 

foreningen.  Vi tar initiativ til å finne metoder for å oppnå bedre samarbeid mellom de voksne til det 

beste for barn i fosterhjem.  Det er avholdt avsparksseminar og en rekke møter i prosjekt Bedre 

samarbeid med ressursgruppe og arbeidsgruppe, samt møte for øvrig.  

Det har vært god driv i prosjektet Brobygging som har fått medieoppmerksomhet og statsråd Horne 

har vært spesielt engasjert. 

 

Bedre og mer rettferdige økonomiske rammevilkår for fosterforeldre i forhold til det barnet som 

er plassert: 

Her er det siden juni 2017 gitt innspill til Fosterhjemsutvalget.  Rammevilkårene tas opp i alle nevnte 

innspill under de øvrige punkter samt i møte med media.  
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3)  Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon (fra 

handlingsplanen) 

 

Videreutvikle fylkeslederrollen og fylkesstyrene gjennom organisasjonskurs og ledersamling.  Det ble 

gjennomført organisasjonskurs i april og ledersamling over to dager i september.   

 

Videreføring av rådgivningstjenesten 

Det har vært mange henvendelser til rådgivningstjenesten.  Vår rådgivningstekst i 

Fosterhjemskontakt og vår informasjon gitt på web og Facebook har hjulpet i forhold til temaet 

omkring NAV.  Siden april har vi ansatt fagansvarlig som er advokat og det er en styrke i mange av de 

kompliserte sakene som kommer inn.   

 

Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd.  

Omfattende mengde hørings-innspill sendt inn, se eget kapittel.  

 

Deltatt på nasjonale og internasjonale konferanser.  Prosjekter, NOFCA, IFCO, Norsk 

Barnevernkonferanse, Ettervernskonferanse. Samarbeidsmøte med Sametinget. Deltatt på 

Arendalsuka. Gitt innspill som har blitt tatt til følge i forhold til sjekkliste for barnevernet før barnet 

flytter i fosterhjem. 

 

Opplæring av web både i organisasjonskurs og enkeltvis gjennom året som ledd i den praktiske 

profileringen i fylkene. 

 

Kontakt med andre organisasjoner, politikere, media, deltakelse i referansegrupper, andres og egne 

prosjekter, møter med alle utenfor Norsk Fosterhjemsforening er også profilering.    

 

Medlemsverving  

I organisasjonskurset var tema medlemsverving på dagsorden. Gi et tidsrom og måle hvilket fylke 

som har rekruttert flest samt å premiere dette.  

 

Medlemsverving skjer blant annet gjennom fylkesforeningenes samlinger, deltakelse sammen med 

Bufetat, Pride, i deltakelse på Arendalsuka og alle steder vi møter opp. Før det er plassert barn i en 

familie har de mulighet til å bli støttemedlemmer.  Her kan det rekrutteres mer.   

 

Det ble delt ut premier på organisasjonskurset til de tre fylkene som hadde størst medlemsøkning.  

Kvalitet i rådgivning rekrutterer også medlemmer. 

 

Fremme FN-dag for fosterhjem 

Dette ble tatt opp i NOFCAS møte på Island i mai.  Det skulle også vært oppe i Apfels møte, men her 

hadde vi ikke deltakelse.  Ved å få drahjelp ved at flere land starter kan vi deretter gå videre med vår 

tidligere henvendelse til FN.  
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Arbeide med fosterhjemsarbeid / -høringer på alle plan i organisasjonen 

Det er avholdt 3 møter i 2017 i anledning to ulike konferanser mht fosterhjem.  Dette er konferanser 

som skal avholdes våren og høsten 2018.  Konferansene retter seg mot barnevernet og 

fosterforeldre. Det er nedsatt programutvalg for begge konferansene. 

 

Alle høringer legges opp til informasjon i hovedstyret.  Videre legges de etter hvert ut på websiden 

og Facebook med link til websiden. Foreningen har avgitt en omfattende mengde høringer – se eget 

kapitel.  

Medlemmer og tillitsvalgte har tilgang til informasjon ved at alt som produseres blir lagt i egen 

mappe for fosterhjemsutvalget.  

 

Vi har gjennom høsten f innhentet synspunkter fra medlemmer på spørsmål som vi skal gi innspill 

på.  Vi har fått mange fine innspill ved hjelp av vår sentrale Facebook side, og disse har vi brukt i våre 

høringsinnspill 

 

 

4. MEDLEMSUTVIKLING 
Per 31.12 2017 hadde Norsk Fosterhjemsforening 3697 medlemmer. 

 

Medlemsoversikt pr 31. desember fra 2008 til 2017: 

 
Nedenfor vises innmeldte og utmeldte medlemmer i perioden 2008 til 2017. Her går det frem at 

Norsk Fosterhjemsforening gjennom 2017 har hatt færre innmeldte (535) enn utmeldte (692) 

medlemmer.  
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4.1. Medlemmer/støttemedlemmer 
Det regnes ett medlemskap per fosterhjem, uavhengig av antall personer i familien. 

Det totale medlemstallet for år 2017 er 3697.  Det er 105 medlemmer færre enn 2016. Av disse er 

det registrert 3.516 medlemmer, 140 støttemedlemmer, 9 æresmedlemmer og 6 støttemedlemmer 

som mottar 1 eksemplar av Fosterhjemskontakt i året. Totalt ble det innmeldt 535 nye 

medlemmer/støttemedlemmer. Det er utmeldt 692 medlemmer og støttemedlemmer i 2017. 

Det er første gang på mange år at foreningen har hatt en nedgang i antall medlemmer.  Om dette 

skyldes naturlige grunner at fosterforeldre ikke lenger har fosterbarn, eller at sekretariatet har hatt 

en opprensing i medlemslistene, og/eller at landsmøtet 2017 vedtok å øke medlemskontingenten 

med 30 kroner er uvisst. Kontingenten er hevet til 540 kroner fra 2018. 

 

Fylkesforeninger Totalt antall 
Medlemmer/ 
støttemedlemmer 

Innmeldte 
Medlemmer/ 
Støttemedlemmer 

Utmeldte 
Medlemmer/ 
støttemedlemmer 

Akershus 230 35 47 

Aust-Agder 112 21 18 

Buskerud 258 21 39 

Finnmark 80 20 19 

Hedmark 220 33 31 

Hordaland 295 40 35 

Møre og Romsdal 283 47 74 

Nordland 196 24 39 

Nord-Trøndelag 223 32 40 

Oppland 141 24 23 

Oslo 138 22 16 

Rogaland 330 29 63 

Sogn og Fjordane 81 8 17 

Sør-Trøndelag 295 59 56 

Telemark 112 9 22 

Troms 142 24 26 

Vest-Agder 85 8 17 

Vestfold 166 23 36 

Østfold 309 56 74 

Direkte NFF 1   

Totalt 3697 535 692 

 

 

5. FOSTERHJEMSKONTAKT 
Norsk Fosterhjemsforening gir ut Fosterhjemskontakt, et tidsskrift for fosterhjemsarbeid.  

Tidsskriftet har et sideantall på mellom 52-64 sider per utgivelse avhengig av antall annonsesider i 

utgivelsen.  Antall redaksjonelle sider har gjennomsnittlig vært på 44 sider pr utgivelse i løpet av 

2017.  
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Fosterhjemskontakt hadde gjennom 2017 et opplag på 4800 per utgivelse. Tidsskriftet kom ut med 6 

utgivelser dette året som Åse L. Larsen har vært redaktør for. Tidsskriftet inneholder fagartikler, 

artikler og reportasjer om fosterforeldres og fosterbarns erfaringer, foreningens høringsinnspill, 

organisasjonsinformasjon, presentasjon av forskningsprosjekter, samt oppdateringer innenfor det 

politiske arbeidet på barneverns- og fosterhjemsfeltet. 

 

Redaktør har hatt som mål å komme med en nyhet for hvert år som bladet blir utgitt. Dette for å 

gjøre Fosterhjemskontakt til et levende og oppdatert tidsskrift. Et eksempel på en nyhet fra tidligere 

år er en side der de frivillige i foreningen får mulighet til å komme med sine synspunkter på 

fosterhjemsarbeid lokalt, sentralt og politisk. Tidligere har det dessuten blitt opprettet en side der 

barn og ungdom har fått mulighet til å sende inn sine innerste tanker og følelser rundt det å være 

fosterbarn. Det har vært vanskelig å få barn og unge til å dele sine erfaringer med andre gjennom 

Fosterhjemskontakt, og fra midten av 2017 har denne spalten blitt avløst av en fast spalte skrevet av 

en ungdom. Denne ungdommen heter Mona Marlene, er 21 år og har vært under barnevernets 

omsorg nesten hele livet. Hun har bodd i fem forskjellige fosterhjem og en institusjon. Hun har med 

andre ord mye erfaring med fosterhjemsomsorgen å dele med leserne av Fosterhjemskontakt. 
 

Det er flere faste spalter i tidsskriftet.  «Tanker på tampen» tar opp spørsmål og problemstillinger 

innenfor barnevernsarbeid på en tankevekkende måte. Det er dessuten en spalte for juridiske 

spørsmål, samt en spalte fra rådgivningen i tidsskriftet. Disse spaltene speiler noen av de vanskelige 

problemstillinger som kommer inn til rådgivningstjenesten – både innenfor psykologi og sosiologi, 

samt innenfor jus. Det er henholdsvis foreningens advokat og teamet som har ansvaret for 

rådgivningstelefonen i Norsk Fosterhjemsforening, som skriver disse spaltene. 

Bell Media har ansvar for salg av støtteannonser i Fosterhjemskontakt. Det har de siste årene vært 

en stor økning i annonsesidene i bladet uten at dette har gått på bekostning av de redaksjonelle 

sidene.  

Ved utgangen av 2017 hadde Fosterhjemskontakt 301 abonnenter i tillegg til medlemmene som 

også får tilsendt tidsskriftet. 33 var gaveabonnement til blant annet stortingspolitikere, barne-, og 

likestillings- og inkluderingsdepartementet, media og samarbeidspartnere.  

Hovedstyret vedtok i desember 2017 at Bell Media fikk mulighet til å få inntil 10 annonser på vår 

webside.  Dette er en måte å få inn penger på til organisasjonen og at vi kan produsere 6 

Fosterhjemskontakt i året. 

Vi har alltid et mål om å øke antall abonnenter til Fosterhjemskontakt - så også i 2017. Vi antar at 

Fosterhjemskontakt er en av de viktigste fordelene ved å være medlem i foreningen.  

Vi får svært mange positive tilbakemeldinger på kvaliteten på Fosterhjemskontakt. 
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6. PROSJEKTER 
 

6.1. Interne avsluttede prosjekter 
Brobygging i fylkene 

I prosjektet "Bro mellom foreldre og fosterforeldre" som ble avsluttet i 2016, ble det utviklet et 

program som skulle bidra til å fremme samarbeid mellom foreldre og fosterforeldre. Programmet 

som ble kalt RAUSHET skulle brukes av brobyggere i prosjektet til å fremme slikt samarbeid.  

 

Da utviklingsprosjektet «Bro mellom foreldre og fosterforeldre» ble avsluttet i 2016, ble det søkt 

midler til et implementeringsprosjekt for programmet RAUSHET.  ExtraStiftelsen som det ble søke 

midler gjennom, synes prosjektet var interessant nok til å gi midler til å gjennomføre en 

prøveimplementering i et fylke. Møre og Romsdal ble valgt som prøvefylke.   

 

Gjennom 2017 har to brobyggere reist rundt til alle barnevernstjenester og familievernkontor i fylket 

for å informere om programmet RAUSHET. Tanken bak denne strategien var at disse instansene er 

viktige samarbeidspartnere for å rekruttere brobyggere og fosterforeldre/foreldre som ønsker hjelp 

gjennom programmet for å klare å samarbeide.  

 

Tilbakemeldingene fra dem som har hatt besøk av brobyggerne, har vært svært gode og positive. 

Som et eksempel har barnevernsleder i Molde kalt programmet unikt. Alle barnevernslederne i 

fylket har sagt at dette er et program som trengs innenfor fosterhjemsfeltet, og de har uttrykt ønske 

at om de vil rekruttere fosterforeldre/foreldre til programmet. Barne- og likestillingsminister Solveig 

Horne har uttalt at dette er et program som hun ønsker skal implementeres i alle fylker i landet.  

 

 

6.2. Interne pågående prosjekter 

Ungdomsutvalg 

Det har vært to møter i 2017 hvor arbeidsplan for året ble utarbeidet, og et møte hvor 

dialogkonferanse/ungdomshelg ble planlagt. 

 

14.-15.10 2017 ble det avholdt dialogkonferanse/ungdomshelg på Quality Hotel Entry, Mastemyr. 

Her var 6 ungdommer, 3 fosterungdommer, 3 biologiske ungdommer samlet, lørdag ble benyttet til 

sosialt samvær, klatring og bowling, for å bli kjent med hverandre. Søndag ble det gjennomført 

dialogkonferanse med ulike spørsmål om fosterhjemsforeningen. De skulle også komme med forslag 

til en ungdomshelg i 2018. Som faglig tema på ungdomstreffet ønsket ungdommen at både 

fosterbarn og biologiske barn skulle få en innføring i de juridiske rettighetene til et fosterbarn. 

Ungdommene ønsket seg også egen rådgivningstjeneste for ungdom og barn i fosterhjem, da det 

ikke er like lett å snake åpent om alt med fosterforeldre/sine biologiske om fosterhjemsutfordringer 

den biologiske ungdommen har.   

 

Et arbeidsutvalg er etablert med alle 6 ungdommer og 2 fra hovedstyret, og det planlegges 

ungdomstreff sommeren 2018. 
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Bedre samarbeid 

Foreningen fikk i 2015 midler gjennom ExtraStiftelsen til det toårige prosjektet Bedre samarbeid. 

Prosjektet skulle starte opp i januar 2016 og avsluttes i desember 2017. Prosjektet kom av 

forskjellige årsaker ikke så langt som vi ønsket i 2016, og det er derfor gitt ny frist på å ferdigstille 

prosjektet i 2018.   

I 2017 ble det nedsatt en prosjektgruppe og en ressursgruppe, samt en intern styringsgruppe for 

prosjektet. Med forskjellige roller i prosjektorganisasjonen, har disse gruppene jobbet med å utvikle 

en samarbeidsguide til bruk mellom fosterhjem og barnevernstjenesten – alt for å forhindre 

utilsiktet flytting.  Guiden skal være ferdig i midten av 2018 og skal presenteres og lanseres i slutten 

av 2018.  

 

 

6.3. Eksterne pågående prosjekter 

CASE-studien 

I 2015 fikk vi henvendelse fra professor Einar Heiervang som ønsket å ha med Norsk 

Fosterhjemsforening på søknad om midler fra Forskningsrådet.  Denne søknaden førte til midler til 

det prosjektet som fikk navnet CASE-studien.  

Norsk Fosterhjemsforening søkte om, og fikk midler fra ExtraStiftelsen til å videreføre Stine Lehman 

sin undersøkelse av Fosterbarns psykiske helse som er en del av CASE-studien.  Det er en oppfølging 

av tidligere undersøkelse av fosterbarn i region Sør.  Dette delprosjektet kom i gang våren 2017. 

På slutten av 2017 var datainnsamling ferdig for den delen av CASE-studien som Norsk 

Fosterhjemsforening er en del av.  

 

 

6.4. Nye prosjekter 

Brobygging i landet 

Det ble søkt om midler i 2017 for flere nye prosjekter.  Det ble søkt midler fra ExtraStiftelsen for 

videreføring av prosjektet Brobygging i fylkene.  På slutten av 2017 fikk vi beskjed om at vi har fått 

midler til denne videreføringen av brobyggerprosjektet. Prosjektet starter opp i 2018, og vil være 

fokusert på å utvikle en webside for informasjon om brobyggerprogrammet, videreutvikling av 

programmet og kursing innenfor dette. 

 

Raushetsplikt 

Helt på tampen av 2017 ble det søkt midler i Bufdir til å videreutvikle programmet RAUSHET. 

Prosjektet det ble søkt midler til, ble kalt Raushetsplikt. En del av prosjektet handler om å utvikle et 

kurs for barnevernstjenesten som bygger på de samme verdiene og prinsippene som programmet 

RAUSHET. Grunnen til denne utvidelsen, er at barnevernstjenestene i Møre og Romsdal, har ytret 

ønske om et slikt kurs. Gjennom prosjektet skal det dessuten utvikles tillegg til manualene for 

programmet RAUSHET. Dette er tillegg som skal kunne brukes der det er fosterhjemsplasseringer for 

minoritetsetniske fosterbarn og når barn plasseres i slekt og nettverk. 
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6.5. Eksterne prosjekter hvor vi sitter i referansegrupper 
Kvalitet og Strukturreformen 

Foreningen har vært representert i sentral og lokal referansegruppe i prøveprosjektet hvor tre 

kommuner siden april 2017 har fått ansvaret for hele fosterhjemsområdet med økonomi.  Prosjektet 

sluttføres i 2020. Vi er representert i referansegruppe både sentralt i Barne-, ungdom- og 

familiedirektoratet (Bufdir) og lokalt i Nøtterøy/Tjøme, der vi skal følge prosessen med 

oppgavefordeling mellom stat og kommune.  Det har vært gjennomført to møter med 

prøvekommunen Nøtterøy/Tjøme i 2017, og ett sentralt.  Her vil foreningen være involvert i 

prosessen helt frem til 2020. 

Et barnevern for alle – informasjon og medvirkning for fosterbarn med utviklingshemninger 

Redd barna fikk tilskudd fra Bufdir til å igangsette prosjekt hvor de skulle se nærmere på 

levekårstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Dette prosjektet baseres på workshops med fosterbarn med utviklingshemninger og intervju med 

deres fosterforeldre.  Kartlegging av erfaringer fra barnevernet og andre.  

For gjennomføringen av prosjektet vil Redd Barna inngå kontrakt med Høgskolen på Vestlandet, 

Institutt for barnevern.  Foreningen er representert i referansegruppen som har gjennomført ett av 

to møter høsten 2017.  Prosjektet ferdigstilles i 2018. 

 

 

7.  RÅDGIVNINGSTJENESTEN 
 

7.1. Antall henvendelser 
Det er registrert 268 henvendelser totalt på rådgivningstjenesten i 2017. Det er et gjennomsnitt på 

24 i måneden (stengt i juli). Det har vært en liten nedgang fra forrige år. Forklaring kan være at det 

har vært skrevet grundige artikler i Fosterhjemskontakt under spalten «Spør rådgiver», samt at mye 

informasjon er lagt ut på våre nettsider og på Facebook. Spalten i Fosterhjemskontakt speiler saker 

som kommer inn til rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjemsforening.  Disse tekstene er samtidig 

tenkt som en hjelp til de som har spørsmål angående oppdraget sitt som fosterhjem. Informasjon 

om temaene er også lagt ut på foreningens Facebook- og webside.  

 

Antall henvendelser de siste 8 årene: 
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7.2. Hvem henvender seg? 
Henvendelsene har fordelt seg slik på fylkene: 

 

 
 

Et klart flertall av henvendelsene kommer fra kommunale fosterhjem, men vi får også henvendelser 

fra statlige hjem og beredskapshjem. Vi får også henvendelser fra instanser som skal bistå 

fosterhjemmene, for eksempel ansatte i barneverntjenesten.  

 

 

7.3. Temaer 
Spørsmålene som blir ringt inn til rådgivningstelefonen spenner fra de enkle til de veldig alvorlige 

temaene. Henvendelsene blir kategorisert, men dette kan noen ganger være vanskelig fordi 

temaene går i hverandre. Det er også slik at mange henvendelser rommer flere separate problemer, 

og de kunne derfor vært satt opp som flere henvendelser. 

Henvendelsene er fordelt slik på temaer: 
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Økonomi 

Et overveiende flertall av henvendelsene handler om økonomi. Men når det gjelder «rene» NAV-

henvendelser ser vi noe nedgang i annet halvår i 2017. Det er rimelig å anta at dette har 

sammenheng med våre innspill og informasjon som er tilgjengelig for våre medlemmer, og 

overgangsbestemmelsene som ble vedtatt i Stortinget i mai 2017. Norsk Fosterhjemsforening har 

lagt ned et betydelig arbeid i dette. 

 

NAV-saker 

Spesielt i første halvår av 2017 har det kommet flere henvendelser fra fortvilte fosterforeldre som 

har fått krav fra NAV om tilbakebetaling av store summer fordi de etter NAVs regelverk har fått for 

mye utbetalt. Dette har endret seg siste halvår jfr. tekst under økonomi over. 

 

Arbeidsgodtgjøring og frikjøp 

Også dette året har mange fosterhjem ringt inn spørsmål som angår endringer i arbeidsgodtgjøring 

når man blir frikjøpt.  Det ble for noen år siden en regelendring i kommunene som omhandlet 

arbeidsgodtgjøring for frikjøpte fosterforeldre. Fram til da hadde det vært vanlig at fosterforeldre 

beholdt sin KS dersom de underveis i plasseringen måtte bli frikjøpt fra sitt ordinære arbeid.  

Fremdeles er det mange fosterforeldre som ringer rådgivningen fordi de synes at dette slår feil ut. 

Deres argument er gjerne at de da ikke får ekstra betalt for å være fosterforeldre. Dette faktum 

kommer i tillegg til at de mister andre rettigheter ved frikjøp. Frikjøpet eller forsterkninger blir 

mange ganger endret på kort varsel, noe som setter fosterhjemmene i en vanskelig økonomisk 

situasjon.   Som oppdragstakere har fosterforeldre ingen klagemulighet på de beslutninger som 

barnevernet gjør.    

 

Samarbeid 

Mange henvendelser fra fosterforeldre handler om vanskelig samarbeid og dårlig kommunikasjon 

med barneverntjenesten.  Fosterforeldrene er oppgitte over å måtte bruke mye tid og energi på det 

vanskelige samarbeidet.  De uttrykker også et ønske om mer og bedre oppfølging og veiledning.  

Samarbeidet blir ekstra krevende da de stadig må forholde seg til nye kontaktpersoner. 

 

Flyttesaker 

Flytting kan skje enten ved at barnevernet sier opp avtalen med fosterhjemmet og flytter barnet, 

eller ved at fosterhjemmet sier opp. Det skjer også etter ønske fra barnet. Det er dessuten noen 

flyttinger som handler om tilbakeføring til foreldre.   Altfor mange fosterbarn opplever ustabilitet 

ved at de blir flyttet mellom fosterhjem.  

 

Fosterforeldres rettigheter 

Fosterforeldre har svært begrensete partsrettigheter.  De vurderes som oppdragstakere og mangler 

vern og rettigheter som arbeidstakere har.   

Det har vært flere henvendelser dette året med spørsmål om fosterforeldres rettigheter i saker der 

det er samarbeidsproblemer og der fosterbarn er blitt flyttet uten fosterforeldres vilje.  I flere av 

disse sakene er det grunn til å tro at fosterforeldrene kan få partsrettigheter.  Dette vil gjelde i saker 
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der fosterbarnet har vært i fosterhjemmet over tid, og dersom vedtaket er begrunnet i forhold i 

fosterhjemmet. 

 

Ettervern 

Det er store variasjoner fra kommune til kommune i forhold til hva slags oppfølgning ungdommer 

over 18 år i fosterhjem får. Det kommer mange spørsmål om hvilke rettigheter ungdommen har, 

spørsmål om hvordan man kan klage på manglende oppfølgning og tiltak.  Spesielt ungdom med 

ulike funksjonsnedsettelser kan oppleve store vansker når det gjelder overgang fra barnevern til 

andre etater i kommunen. 

 

Avtaler 

Vi får også en del henvendelser der fosterforeldre opplever at barneverntjenesten bare endrer på 

avtalen uten at dette er drøftet på forhånd.  Og også henvendelser der fosterforeldre ønsker å endre 

på forhold som f.eks. besøksordninger e.l., og opplever liten imøtekommenhet fra 

barneverntjenesten.   Fosterforeldre kan også oppleve at barneverntjenesten har annen forståelse 

av inngåtte avtaler enn den fosterforeldrene har.  Dette skjer bl.a. i saker der fosterforeldrene ikke 

får skriftlige referater fra møter. 

 

Samvær 

Spørsmål om samvær som ringes inn handler ofte om at fosterbarnet ikke vil ha samvær med 

foreldre, men at de likevel tvinges til dette av barneverntjenesten. Vi får også henvendelser fra 

fosterforeldre som er fortvilet på barnets vegne over at de ikke får treffe søsken eller andre som de 

ønsker å ha kontakt med. Noen fosterforeldre opplever at samværene blir for hyppige og at de 

derfor får vansker med å planlegge familiens fritid.  Noen opplever at barnet blir svært urolig etter 

samvær og ønsker derfor at samværet blir regulert til beste for barnet. Fosterforeldre opplever at de 

har små muligheter til å påvirke dette. 

Forsikring 

 

Vi får fra tid til annen også spørsmål om forsikringer.  Det gjelder muligheten for å etablere en avtale 

med Storebrand for å inngå avtale om pensjonssparing).  Alle medlemmer får denne informasjonen 

ved innmelding.  Det er allikevel behov for å repetere denne informasjonen.  

Det er også kommet inn spørsmål om det er rimelig at fosterforeldre må betale egenandel da 

fosterbarnet har rasert huset.  Ved reise til utlandet må fosterforeldre opprette egen reiseforsikring 

for barnet.  Barnevernet har ikke bidratt med støtte, og i begge tilfeller har fosterforeldre selv 

måttet betale. 

 

Adopsjon 

De henvendelsene vi får på temaet adopsjon kan både handle om at fosterforeldre ønsker å 

adoptere fosterbarnet sitt og lurer på hvordan de skal gå fram, og at fosterforeldrene føler at 

barneverntjenesten ønsker å overtale dem til adopsjon. Noen bekymrer seg for hva slags oppfølging 

og hjelp de kan få etter at adopsjonen er et faktum. 
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7.4. Kommentarer 
Spørsmål fra andre enn fosterforeldre.  

Det kommer fra tid til annet spørsmål til rådgivningstjenesten fra andre enn fosterforeldre. Dette 

kan være spørsmål i forhold til hva som skal til for å bli fosterforeldre, studenter som ønsker innspill 

til problemstillinger og fagstoff. Vi får også henvendelser fra barnevernstjenester, Bufetat, andre 

organisasjoner, fosterbarn, biologiske foreldre og journalister. 

 

Avslutning: 

Som rådgivere er det vårt inntrykk at mange av henvendelsene er kompliserte og sammensatte.  

Særlig gjelder dette saker der fosterforeldrene opplever samarbeidet med barneverntjenesten som 

vanskelig, samt saker der fosterforeldrenes manglende rettigheter får betydning for fosterhjemmets 

fungering.   

Se forøvrig full egen rådgivningsrapport. 

 
 

8. HØRINGSINNSPILL OG PÅVIRKNINGSARBEID 
Norsk Fosterhjemsforening er en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen 

fosterhjemsomsorgen.  

 

NAV-regelverket: Generalsekretær Tove Wahlstrøm frontet via Dagsnytt 18 saken som legger føring 

for vårt påvirkningsarbeid med NAV-saken i 2017.  Dette resulterer i forskrift som trådte i kraft 

1.1.2018 hvor avkortning nå ikke lenger skal skje for fosterforeldre på trygdeytelser som gjelder 

arbeidsavklaringspenger og dagpenger. 

 

Interessepolitisk har foreningen markert seg tydelig, tatt viktige initiativ og markert seg aktivt som 

en organisasjon som ivaretar fosterhjemsinteresser med fokus på deres juridiske rettigheter og 

påpeking av mangler i dagens situasjon. Det har medført gjennombrudd ved at Stortinget vedtok en 

overgangsordning for fosterforeldre på trygdeytelser. Foreningen har vært pådriver og samarbeidet 

med politiske partier, hatt møter med ansvarlige statssekretærer, levert høringsinnspill og deltatt på 

høring i forbindelse med statsbudsjett for å få ordningen igjennom.  Resultat av arbeidet er at fra 

1.1.18 skal det ikke skje avkortning av fosterhjemsgodtgjørelse i forhold til fosterforeldre som er på 

dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Foreningen har markert seg aktivt i forhold til det 

regjeringsoppnevnte utvalg som skal levere innstilling om fosterhjem i desember 2018. Foreningen 

har aktivt søkt å påvirke utforming av mandat, representasjon, og deltatt på flere møter i utvalget.  

 

Netthets og beskyttelse av fosterforeldre som utsettes for dette, har vært et viktig fokusområde i 

2017. Arbeidet resulterte i en konferanse arrangert av departement og KS hvor foreningen sørget for 

at også fosterforeldres situasjon ble ivaretatt.  Med basis i denne konferansen skulle KS og Bufdir 

lage retningslinjer for netthets. Det er stor grunn til bekymring over at fosterforeldre står så alene 

når de utsettes for netthets, og ikke automatisk beskyttes av det offentlige.  Foreningens arbeid i 

saken viser til gagns at det ofte er foreningen alene som står på for å ivareta fosterhjem, og at 

foreningens eksistens er helt nødvendig for at fosterhjemsomsorgen skal bli bedre. I saker om 
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netthets har foreningen spilt inn at det er barnevernet som på vegne av fosterhjemmet skal forestå 

anmeldelse i disse sakene.  Ved utgangen av 2017 forelå det ingen retningslinjer fra nevnte instanser 

til tross for gjentatte purringer. 

 

Arendalsuka er også en arena for påvirkning, og særlig i valgåret 2017.  I år var vi representert med 

både fylkesforeningen Aust-Agder, representanter fra hovedstyret og sekretariat. Vi hadde på 

forhånd invitert politikere fra alle politiske partier til å møte på standen til Norsk 

Fosterhjemsforening. I den forbindelse fikk de utdelt en brosjyre vi hadde utarbeidet spesielt for 

Arendalsuka hvor våre hjertesaker ble beskrevet. De ulike politiske partier ble spurt om de var et 

fosterhjemsparti og støttet våre saker. 

 

Gjennom 2017 har Norsk Fosterhjemsforening avgitt en betydelig mengde høringsinnspill i spørsmål 

av betydning for fosterhjemsomsorgen.  

 

• 30.01.17 Høringsinnspill utkast til ny barnevernlov, sikring av barns rett til omsorg og 

beskyttelse. Foreningen tok til orde for at fosterfamiliens rettigheter må inn i loven for å 

ivareta fosterbarnet, biologiske barn og fosterforeldre sin situasjon. I utkast til 

fremtidens barnevernlov er ikke fosterfamiliene og barnet i fosterfamilien ivaretatt til 

tross for at fosterhjem er selve bærebjelken i utøving av omsorg for plasserte barn. 

• 07.02.17 Høringsinnspill Bufdir: Sjekkliste for barnevernstjenestens informasjon til 

fosterhjemmet når et barn skal flytte i fosterhjem, deltagelse på møter arrangert i Bufdir 

m.h.t. utforming, samt skriftlig innspill.  

• 10.2.2017 Møte med statssekretær i ASD og BLD som følge av intervjuet med 

generalsekretær Tove Wahlstrøm i Dagsnytt 18 i desember 2016, i anledning det 

urimelige NAV regelverket som gjør at fosterforeldre taper på å være fosterhjem når de 

kommer på en NAV ytelse. 

• 15.02.17 Møte på Stortinget med Sonja Mandt som representerer Ap i Familie- og 

kulturkomiteen på Stortinget i anledning spørsmål om å få påvirket utforming av mandat 

til ny barnevernslov.  

• 15.02.17 Brev til BLD ved statsråd Solveig Horne: Anmodning om å få gi innspill til 

mandat til NOU om fosterhjem, samt anmodning om deltagelse i utvalget.  

• 16.03. 2017 Brev til BLD og ASD med oversendelse av omfattende dokumentasjon m.h.t. 

eksempler på dagens urimelige regelverk for fosterforeldre som er på NAV ytelser. 

• 23.03.17 – Brev til BLD i anledning representasjon i Fosterhjemsutvalget – presentasjon 

av Foreningens ønskede kandidater. 

• Mars/april 17 Styreleder intervjues i Dagsrevyen i anledning fosterhjem slekt og 

nettverk – i anledning barnevernsreformen prop. 73 L (2016-2017). 

• Vår 2017 Møte i KS ad situasjon med avlastere etter avlaster dommen i Høyesterett.  

• 05.04.17 Brev til ASD og BLD av 5.4.2017 ad fosterhjem og avlaster II dommen -  

bekymringsmelding. 

• Vår 17 Møte i stortinget med stortingsrepresentant Lise Christoffersen AP ad det 

urimelige NAV regelverket. 



 
ÅRSBERETNING 2017 

Norsk Fosterhjemsforening 

Side 31 av 36 

 

• 19.04 .17 Rådslag Bufdir ad netthets – Gen sekretær har fått kjempet igjennom at 

situasjon for fosterforeldre også skal tas opp. 

• 28.04.2017 Høringsinnspill til Stortingets familie og kultur komite til prop. 73 L 16-17 – 

barnevernreformen – forverring av situasjonen til fosterbarn med særskilte behov samt 

økte kommunale forskjeller i fosterhjemsomsorgen.  

• 28.04.17 Henvendelse til medlemmene i arbeids og sosialkomiteen på Stortinget i 

anledning fosterforeldre og NAV – dokument 8:49 S – (2016-2017) og dok. 8:50 (2016-

2017): eksempel på dagens urimelige regelverk for fosterforeldre- påvirkning av 

komiteens standpunkt. 

• 01.05.17 Høringsinnspill til NOU 2017: 3 – folketrygdens ytelser til etterlatte – forslag til 

reform: Her advarer Foreningen mot forslaget som vil være negativt både for 

fosterforeldre og fosterbarn som etterlatte.  

• 11.05.17 Dialog med Stortingsrepresentanter og Storting i anledning det historiske 

vedtaket fattet denne dagen om overgangsordning for fosterforeldre på nav ytelse. 

• 12.05.17 Pressemelding fra Norsk Fosterhjemsforening i anledning Stortingets vedtak. 

• 24.05.17 Speed-dating med politikere organisert av Frivillighet Norge: separate korte 

møter med Kjersti Toppe fra SP og representant fra FRP- vi legger frem fosterhjemmenes 

vanskelige situasjon.  

• 01.06.17 Høringsinnspill NOU 2017: 3 Folketrygdlovens ytelser til etterlatte – forslag til 

reform.  

• 02.06 17 Brev til ASD og BLD – her ber vi om informasjon mht oppfølging av Stortingets 

vedtak om overgangsordning for fosterforeldre på NAV ytelse. 

• 02.06.17 Klage på vedtak om driftstilskudd fra Bufdir. 

• 09.06.17 – Høringsinnspill ASD – forslag til forskrift om arbeidstid for avlastere. 

• 11.06.17 Klage til Datatilsynet ad enkeltmedlem som ikke får personopplysninger om seg 

selv hos barnevernstjenesten. 

• 12.06.17 Arendalsuka – invitasjon fra Norsk Fosterhjemsforening til alle politiske partier 

om samtale ved stand under Arendalsuka: I hvilken grad vil ditt parti være et parti som 

vil ivareta fosterbarnet og fosterhjemmet, og kan vi regne med støtte fra ditt parti i våre 

saker? Dette var spørsmål som politikerne ble bedt om å besvare.  

• 23.06.17 Bufdir høringsinnspill: kompetansebehovet i Barneverntjenesten. Her uttrykkes 

det store behovet for høynet kompetanse på fosterhjemsområdet.  

• 08.17 Stand på Arendalsuka: møte med representanter fra flere politiske partier, 

medlemsverving og informasjonsvirksomhet. Stand ved siden av Bufdir sin stand. 

Utarbeidelse av brosjyre til utdeling under Arendalsuka, samt hefte med forklarende 

tekst i forhold til etablering av grunnleggende juridisk rettighet og rettssikkerhet for 

fosterbarn og fosterhjemmet: Skal fosterbarnet sikres trygghet og omsorg i 

fosterhjemmet må fosterbarnet og fosterhjemmet sikres grunnleggende juridiske 

rettigheter og rettssikkerhet.  

• 14.06.17 Kontakt med Storting ved stortingsrepresentant Lise Christoffersen og brev til 

media mht at det ikke til nå er blitt gjennomført en overgangsordning.  
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• 07.17 Norsk Fosterhjemsforening fronter en prinsipiell sak ved å sende inn klage til 

Trygderetten på vegne av en fostermor på et urimelig NAV vedtak. Fostermor ble i 

vedtaket pålagt å si opp sin fosterhjemsavtale og måtte si seg villig til å flytte hvor som 

helst i landet for å kunne innfri vilkår om å være reell arbeidssøker som vilkår for å få 

dagpengeytelse.   

• 23.08.17 Norsk Fosterhjemsforening møter i Fosterhjemsutvalget. 

• Sommer 2017 Oppslag i dagsavisen – intervju med Helle Christensen i hovedstyret 

• 09.17 Innføring av månedlig nyhetsbrev som på en kortfattet og oversiktlig måte skal gi 

medlemmer og tillitsvalgte info om hva som skjer i organisasjonen.  

• 09.09.17 Høringsinnspill til ASD forslag til forskrift om arbeidstid for avlastere. 

• 12.09. 17 Omfattende redegjørelse til Fosterhjemsutvalget med dokumentasjon av en 

rekke forhold etter møte med utvalget i august.  

• 28.09.17 Høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet forslag til endringer i 

opplæringslov og friskolelov. 

• 06.10. 17 Innspill til masterstudent innen jus i anledning fosterforeldres rettssikkerhet 

ved flytting av fosterbarn.  

• 22.10.17 Høringsinnspill til Arbeids og sosialkomiteen mht forslag til statsbudsjett for 

2018- overgangsordning for fosterforeldre på trygdeytelser: må også ivareta 

fosterforeldre på uføreytelser.  

• 30. 10.17 Høringsinnspill til Stortingets Familie og Kulturkomitéen i forbindelse med 

behandling av Statsbudsjett for 2018. Oppmøte i komiteen, muntlig og skriftlig innlegg.  

• 10.11. 17 Høringsinnspill til Bufdir - flytting i fosterhjem – samhandlingsforløpet. 

• 17.11. 17 Mail til stortingsrepresentanter fra Venstre og Krf og dialog med Ap på 

stortinget. Budsjett oppfølging av overgangsordning for fosterforeldre. 

• 11.17 Deltagelse i referansegruppe fosterbarn med funksjonsnedsettelse hvor Redd 

Barna er prosjekteier og Hege Sundt prosjektleder. 

 

Deltakelse i referansegruppemøte sentralt og lokalt ad Struktur-reformen og prosjektet 

Prøvekommunen Nøtterøy/Tjøme mars og oktober.  Ett møte i Bufdir er avholdt i denne forbindelse. 

Foreningen har vært representert i programkomiteen for Norsk Barnevernsambands konferanse 

september 2017  

 

 

9. INTERNASJONALT SAMARBEID 
 

9.1. NOFCA  
Den årlige konferansen i det nordiske fosterhjemsnettverket NOFCA ble arrangert i Reykjavik, Island 

19.-20. mai.  
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NOFCA står for Nordic Foster Care Association og nettverket består av deltakere fra ulike 

fosterhjemsforeninger/organisasjoner og to statlige barnevernskontor. Det er tospråklig engelsk og 

samnordisk. 

 

Målet med dette nordiske nettverket er å forbedre kvaliteten på fosterhjemsarbeidet i de nordiske 

land gjennom utveksling av erfaringer og forskning, stimulere til mer forskning, organisere samlinger 

og konferanser, samt gjøre fosterhjemsarbeidet kjent både for politikere og allmennheten. 

 

NOFCAS møte på Island hadde første dag 15 deltakere. 3 deltakere fra Sverige, 9 fra Island, 1 fra 

Danmark og 2 fra Norge (styreleder og generalsekretær). Fraværende var Færøyene, Grønland og 

Finland.   

 

Norsk Fosterhjemsforening ved generalsekretær har hatt Presidentansvaret i NOFCA til og med dette 

møtet.  Danmark ble valgt til å overta Presidentansvaret de neste to årene (2018 og 2019).   

Deltakere i NOFCA hadde forberedt følgende tema for møtets første dag: · Enslige mindreårige · 

Hvilke rettigheter har fosterforeldre i ditt land · Siste fagutvikling/forskning ble fremlagt av Island. 

 

 

9.2. IFCO   
Ifco, International Foster Care Organization ble formelt stiftet 19. august 1983 og Norsk 

Fosterhjemsforening har vært medlem i denne organisasjonen siden oppstart.  

 

Organisasjoner og enkeltmennesker eller ungdom mellom 13 og 28 år som bor, eller har bodd i 

fosterhjem kan bli medlemmer. Som medlem deltar en i et globalt nettverk, får mulighet til å 

påvirke, endre praksis, lovverk og felles standarder – alt for å høyne kvalitet innen 

fosterhjemsomsorgen. 

 

Norsk Fosterhjemsforening var representert med styreleder og generalsekretær på 

verdenskonferansen i Malta november 2017.  Referat fra denne konferansen fremgår av sak i 

hovedstyrets møte 1,-3. desember.  Øvrig informasjon kan søkes på www.ifco2017.com . 

9.3. APFEL  
Apfel hadde møte i Barcelona, Spania i november.  Møtet ble arrangert i tilknytning til en konferanse 

ved universitetet i Barcelona.  Generalsekretær skulle holde foredrag, men måtte avlyse deltakelse 

pga. annet prioritert arbeid i foreningen. 

 

Apfel arbeider kontinuerlig med tre hovedområder:  

1) Co-parenting 

2) The voice of the child 

3) Recruitment and following up programs for fosterparents 

 

Apfel legger opp sin møtevirksomhet etter hvor det er konferanser som har relevans til fosterhjem, 

og medlemmer av Apfel brukes som forelesere.    

http://www.ifco2017.com/
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Det finnes også mulighet for prosjektsamarbeid mellom landene og noen er allerede i gang der 

språket gjør det mulig. Apfel er en tospråklig organisasjon (fransk og engelsk).  På Apfels nettside 

legges årsberetninger, fagartikler mm.  Det legges også informasjon på foreningens nettside under 

fanen Apfel.   

 

 

10.  MEDLEMSKAP 
 

10.1. IFCO 
IFCO (International Foster Care Organization) er det eneste internasjonale nettverk som er dedikert 

til å fremme og støtte fosterhjemsomsorg verden over. IFCO er en multikulturell arena hvor barn, 

unge, fosterforeldre, foreldre som har sine barn i fosterhjem, sosialarbeidere, akademikere, 

forskere, frivillige, media, politikere og andre kan møtes og utveksle erfaringer. 

Norsk Fosterhjemsforening har vært medlem i mer enn 20 år. Dersom medlemmer ønsker å delta på 

fremtidige konferanser får de redusert deltakeravgift ved å oppgi organisasjonens medlemsnummer.  

 

10.1.1. Ungdomsdeltakelse 

Helt siden oppstarten i 1981 har IFCO Ungdom vært en aktiv deltaker og har promotert 

ungdomsdeltakelse og rådgivning/konsultasjon. Ungdom med erfaring fra fosterhjemsomsorg er 

involvert i beslutninger, kurs, foredrag og rådgivning. De har også sitt eget internasjonale nettverk. 

 

 

10.2. APFEL  
Norsk Fosterhjemsforening har vært med å starte organisasjonen Apfel, og vi har vært medlem siden 

stiftelsen i 2013. Organisasjonen samler ledere og forskere innen fosterhjemsområdet fra Europa. 

Språket er fransk og engelsk og dette er den eneste organisasjonen som er tospråklig innen dette 

området.  

Siden den uformelle oppstarten av Apfel i 2011 er det blitt arrangert to møter i året. Møtene har 

funnet sted i Brussel, men fra 2014 ble det besluttet å la møtene gå på omgang i de forskjellige 

medlemslandene. 

 

 

10.3. Frivillighet Norge 
Frivillighet Norge er en paraplyorganisasjon. Norsk Fosterhjemsforening har vært medlem i 

Frivillighet Norge siden oppstart. De siste årene har Frivillighet Norge vært svært aktive i forhold til 

at regjeringen skal følge opp lovnader fra Soria Moria 1. Videre har de vært pådrivere for 

Frivillighetsmeldingen og at frivillige organisasjoner skal få momskompensasjon.  

Norsk Fosterhjemsforening gis også anledning til å få konsultasjoner innenfor juridiske og 

organisasjonsmessige problemstillinger.  

Styreleder og generalsekretær deltok på topplederkonferansen Frivillighet Norge arrangerte i januar. 

Generalsekretær har deltatt på frokostmøte for generalsekretærer. 
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Ansatt i Frivillighet Norge holdt foredrag på vårt organisasjonskurs i april 2016, hvor temaet 

omhandlet fungerende styrer. 

 

 

10.4. Norsk Barnevernsamband 
Norsk Barnevernsamband leier kontor av Norsk Fosterhjemsforening. Vi har samarbeidet om å lage 

jubileumsseminar/fagdag i forbindelse med Vigdis Bunkholts 80 års dag fra 2015.  Begge 

organisasjonene feiret Vigdis både med fagkonferanse og en mottakelse i Norsk 

Fosterhjemsforenings lokaler den 23.09.2016.   

 

 

10.5. Studieforbundet Næring og Samfunn  
Norsk Fosterhjemsforening sentralt har søkt og mottatt midler gjennom Studieforbundet næring og 

samfunn i forbindelse med organisasjonskurset i april 2016. 

 

 

10.6. Voksne for barn 
Norsk Fosterhjemsforening er medlem i Voksne for barn. Foreningen deltok i 2016 i referansegruppe 

til Voksne for barns prosjekt «Meg og familien min». 

 

 

10.7. KS 
Norsk Fosterhjemsforening er medlem av KS og er foreningens arbeidsgiverorganisasjon. Foreningen 

følger lønnsjusteringer etter KS sine forhandlingsresultater. KS tilbyr kurs og juridisk bistand for sine 

medlemmer. 

 

  




