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SAKSLISTE forts. 

 
Eventuelt 

• Planlegging Organisasjonskurset 

• Planlegging av Arendalsuka 

• Info Fosterhjemskonferanse 3-4 mai 2018 

• Info møte med Fagforbundet 

 

B-saker: protokoll fra hovedstyrets møte 2-4.02.2018 

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

 

 

*** 

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. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Tiltaksplan 2018 for Norsk Fosterhjemsforening 

 

 

1) Sikre alle barn i fosterhjem gode oppvekstsvilkår. 

 

• Barn som flytter i fosterhjem skal utredes før plassering. Forpliktende plan skal sikre 

riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved alle livets overganger fra 0-23 år. 

• Fosterbarn mellom 18 og 23 år som er tilknyttet fosterhjem skal gis rett til et 

meningsfylt og forutsigbart tilbud om ettervern. Rett til ettervern til og med 25 år. 

• Barnevernet må se hele fosterhjemmet, med biologiske og andre barn. 

 

2) Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter. 

 

• Gode og forutsigbare rammevilkår for fosterforeldre i forhold til økonomi, 

tilleggspensjon, samt permisjonsordninger fra ordinært arbeid.   

• Sikring av grunnleggende juridiske rettigheter og rettssikkerhet for fosterhjemmet. 

• Lovpålagt og kompetansegivende opplæring for fosterforeldre. 
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3) Styrke Norsk Fosterhjemsforening som interesseorganisasjon. 

 

• Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd. 

• Nettverksbygging gjennom familiesamling og aktiviteter i fylkesforeningene. 

• Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet. 

 

Hovedstyret vil sette opp i skjema detaljer for aktivitet som skal gjøres i forhold til tiltakene, ansvar, 

økonomi og tid. Aktiviteten vil i stor grad rettes mot innspill og lobbyvirksomhet omkring 

Fosterhjemsutvalget.  I tillegg vil vedtak fattet i landsmøtet 2017 legges inn i den detaljerte 

tiltaksplanen.   Tiltaksplanen vil være en fast sak på hovedstyrene gjennom 2018 

 

 

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 tar til orientering rådgivningsrapport 2017  

 

 

 

 

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 ser med alvor på utvikling av netthets og trusler på nett.  Informasjon om aktuell 

sak tas til orientering. 

 

 

 

 

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

Hovedstyret vedtar regionansvarlig for perioden 2018-2020. 

 

Hovedstyrets vedtak 
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Hovedstyret godkjenner følgende regionkontakter for perioden 2018-2020: 

• Region Vest: Solfrid Ruud Rekdal 

• Region Sør: Helle Christensen 

• Region Nord: Tommy Hæggernæs 

• Region Øst: Inge Kirkenes 

• Region Midt: Anne Birgitte Løvlien 

 

Endring i retningslinjer for regionansvarlig gjøres i samarbeid med tillitsvalgte i 

organisasjonskurs 2018.  

 

 

 

Sak 16/18: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 2-4 feb 2018 
Protokoll legges frem for signering på hovedstyrets møte 9-11 mars 2018. 

Hovedstyret har sett gjennom protokoll før den legges ut på intranett ca en uke etter hvert 

hovedstyremøte. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Protokoll fra hovedstyrets møte 2-4 februar 2018 godkjennes. 

 

 

 

Sak 17/18: Regnskapsrapport januar 2018 
Det vises til regnskapsrapport for januar 2018. Denne vil bli sendt ut før hovedstyrets møte 

den 9-11 mars. 

Ingen spesielle kommentarer så tidlig i året. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at regnskapsrapporter for januar og februar legges frem i 

hovedstyrets møte i april 2018.   

 

 

 

Sak 18/18: Revisors beretning for 2017 
Det vises i sin helhet til vedlagt revisors beretning. 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret tar revisors beretning vedrørende årsregnskap til orientering. 

2) Landsmøtet 2019 tar revisors beretning til orientering 

 

 

 

 

Sak 19/18: Kontrollutvalgets rapport for perioden januar-oktober 2017 
Det vises i sin helhet til kontrollutvalgets vedlagte rapport 

Kontrollutvalget mener hovedstyret i perioden har utført sine oppgaver i samsvar med 
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foreningens formål, vedtekter, handlingsplan og vedtak fattet av landsmøtet 2015. 

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar kontrollutvalgets rapport for perioden januar-oktober 2017 til orientering.  

 

 

Sak 20/18: Framdriftsrapport for 2017 
Det vises i sin helhet til vedlagt framdriftsrapport 2017 i saksfremstillingen. 

Frist for innsendelse til Barne-, ungdom- og familiedirektoratet er 01.03.2018, og rapporten 

legges derfor opp til orientering. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar framdriftsrapport 2017 til orientering. Rapporten samt årsregnskap 2017, 

revisors beretning 2017, årsberetning 2017 og budsjett 2018 ble oversendt Barne-, ungdom- 

og familiedirektoratet den 28.02.2018. 

 

 

SAK 21/18: Samråd hos Arbeiderpartiets Stortingsgruppe 09.02.18 
Viser i sin helhet til vedlagt notat. Notatet ble levert i møtet og i tillegg ble det gitt muntlig 

innlegg fra Norsk Fosterhjemsforening. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar skriftlig notat gitt Arbeiderpartiets Stortingsgruppe i forbindelse med 

samråd 09.02.2018 til orientering. 

 

 

SAK 22/18: Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for Norsk 

Fosterhjemsforening? 
Det vises til vedlegg utarbeidet av datatilsynet. 

Norsk Fosterhjemsforening må innen 1 mai 2018 ha oversikt over hvilke personopplysninger 

vi behandler. Om vi oppfyller lovkrav, og vi må sette oss inn i det nye regelverket, samt lage 

rutiner for å følge de nye reglene. 

Legger frem denne informasjonen nå slik at vi sentralt og i fylkesforeningene identifiserer 

hvordan dette berører foreningen sentralt og lokalt. 

Vi vil følge opp denne saken med mer informasjon og forslag på rutiner. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar informasjon nye personvernregler gjeldende fra 1 mai 2018 til 

orientering. Saken utredes, og legges frem for hovedstyret med forslag til rutiner innen 1 

mai. 

 

 

 

 

SAK 23/18: Forespørsel fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet om 

deltakelse i referansegruppe 
Det vises i sin helhet til vedlegget. 
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Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått tilbakemelding at vi deltar med inntil 

tre 

personer. 

Norsk Fosterhjemsforening, Landsforeningen for barnevernsbarn, samt to forskere skal delta 

i referansegruppen. 

Det er kommet epost fra Bufdir at Norsk Fosterhjemsforening får kun en representant i 

referansegruppe. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering forespørsel fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratets til 

Norsk Fosterhjemsforening om å sitte i referansegruppe for utviklingsarbeid på 

fosterhjemsfeltet. Foreningen har takket ja til å sitte i referansegruppe med oppstart 29.mai 

2018.  

 

 

 

SAK 24/18: Tilbud om hotell for landsmøtet 2019 
Det vises til vedlagt informasjon fra fylkesforeningen i Vestfold. 

De har fått tilbud fra to hoteller Scandic Park (kr 4570 per person) og Farris Bad (kr 4980 per 

person). 2 dager/netter med helpensjon (to frokost, lunsj også søndag og to middager).  Det er 

allerede stor pågang på disse hotellene og ber hovedstyret være med i beslutning om hvilket 

hotell som velges for landsmøtet 2019. 

Vestfold fylkesstyre mener at Farris Bad er det mest attraktive og stemmer for dette. 

 

I etterkant av behandlingen av denne saken er det kommet frem at prisen per person i 

forbindelse med landsmøtet 2017 i Alta beløp seg til ca kr 4600 og ikke kr 3940.   

Middag lørdag kveld var ikke inkludert.  Dette gjør at vedtaket omgjøres fra en ramme på kr 

4000 til kr 4 600.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner et tak på utgifter på kr 4600 per person hvor hotell og alle måltider 

fra fredag til og med lunsj søndag er inkludert. 

Hovedstyret ønsker å bli orientert underveis i prosessen frem mot landsmøte 2019. 

 

 

 

 

SAK 25/18: Tilbud fra Barnas Plattform om utvikling av kurs for 

fosterbarn og fosterforeldre 
Norsk Fosterhjemsforening er kontaktet av Birgit Semundseth som er sosial entreprenør 

med støtte av Ferd Sosiale entreprenører. Hun har utviklet Barnas plattform som er et kurs 

for foreldre til beste for barnet. Se Barnasplattform.no. Kurset har fått gode 

tilbakemeldinger. Nå ønsker hun å prøve det ut i forhold til fosterforeldre og fosterbarn som 

gruppe. 

Barnas Plattform er et 2 timers, lavterskel-tilbud til foreldre som har barn fra 3-12 år. 

l kurset får foreldre 4 enkle verktøy som tilrettelegger for at barn utvikler et godt selvbilde. 

Verktøyene er enkle å bruke og tar maks 10 minutter i hverdagen. 

Barnas Plattform har kursledere i alle landets fylker og er i porteføljen til Ferd Sosiale 
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Entreprenører. 

 

Det er over mange år dokumentert en svært god nytteverdi av kurset (beskrevet av foreldre, 

lærere, barnehagepersonell, helsesøstre, tilsynsførere med flere). 

Eksempler på dette er: 

 

Uttalelse fra Barnevernet i Sande Kommune (se vedlegg) 

Brukerundersøkelse -100 familier ble intervjuet 6 måneder etter deltakelse på kurset (se 

vedlegg) 

Pilotprosjekt i samarbeid med Mobbeombudet i Troms fylket, hvor 7 familier med barn som 

var blitt mobbet ble inkludert i prosjektet (se vedlegg) 

Konkret eksempel på hvordan en fosterfamilie har opplevd å nyttiggjøre seg Barnas 

Plattform-verktøyene (se vedlegg) 

 

Forslag til gjennomføring i eksempelvis april måned: 

• Fosterforeldrene får en mail med invitasjon om prosjektet og mulighet til deltakelse 

på Barnas Plattform-kurs. 

• Ved ønske om deltakelse, sender fosterforeldre mail til birgit@barnasplattform.no 

slik at foreldrene får en kode som gir kr. 100,- i rabatt (samtidig som Birgit samler 

mailadressene til de som velger å gå på kurs). Deltakelse på kurset vil koste kr. 698,- 

for 

begge foreldre. 

• l september sender Birgit mail til alle deltakerne og ber om at de svarer på spørsmål 

som Norsk Fosterhjemsforening ønsker svar på mht hvordan de opplevde verdien og 

eventuelt effekten av å delta på kurset. 

• Norsk Fosterhjemsforening, Barnas Plattform og Ferd evaluerer resultatene som 

Birgit sammenstiller og det vurderes eventuelle muligheter for videre samarbeid. 

Prosjektet vil markedsføres gjennom foreningens kanaler: Facebook, webside og 

Fosterhjemskontakt. Arbeidet vil utføres av Birgit Semundseth. Foreningens sekretariat vil 

involveres i evalueringsfase, men prosjektet anses ikke å legge beslag på nevneverdige 

ressurser fra vår side, samtidig som dette enkle kurset med enkle verktøy kan være en flott 

mulighet for fosterforeldre til å stå enda bedre rustet i foreldreoppdraget i forhold til barna i 

fosterhjemmet. Etter en evaluering av forsøket vil man ta stilling til evt. videre samarbeid 

med Barnas Plattform. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret støtter at Norsk Fosterhjemsforening går inn i et samarbeid med Barnas 

Plattform for utvikling av kurs for fosterbarn og fosterforeldre. 

 

 

 

 

SAK 26/18: Spørsmål fra Fosterhjemsutvalget vedrørende trygdeordninger 

og fosterhjemsgodtgjøring 
«Som nevnt ville vi komme tilbake til dere med noen spørsmål rundt dette med 

trygdeordninger og fosterhjemsgodtgjøring. 
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 Vi er interessert i informasjon som kan belyse hvor mange som er berørt av at 

trygdeytelser avkortes mot fosterhjemsgodtgjøring, evt. at fosterforeldre ikke innfrir 

inngangsvilkår i ordningene. Hvor mange henvendelser får dere årlig om disse 

temaene, og har dere noen oppfatning av hvor stor del av medlemmene deres dette 

gjelder? 

 Hvilke ordninger får dere flest henvendelser om? 

 Har dere sett noen utvikling over tid i antallet henvendelser eller mønsteret i 

henvendelsene? 

 Hvilke synspunkter har dere på de nye reglene for dagpenger og AAP som gjelder fra 

2018? 

 Dersom utfordringene med avkortning av trygdeytelser skulle ha vært løst på en annen 

måte, har dere forslag til slike løsninger? 

l tillegg har vi noen litt mer tekniske spørsmål som vi gjerne tar innspill på i den grad dere 

vet noe om dette: 

 Hvor vanlig er det at fosterhjemsgodtgjøringen deles på begge fosterforeldrene (at 

begge står oppført med inntekt fra oppdraget)? 

 Har fosterforeldre som mottar forhøyet godtgjøring for å være hjemme med fosterbarn 

et på hel- eller deltid også som regel en klausul om dette i avtalen, som setter vilkår 

om arbeidstid utenfor hjemmet? 

Vi ser frem til å møte dere den 16. mars kl10 i våre lokaler.» 

 

Denne forespørselen kom inn 2.03.2018 og vi har ca 11/2 uke til å forberede svarene. 

Vi har ikke statistikk på alt hva de spør om. Det er ikke tillat vår forening som organ og det 

ville vi ikke ha kapasitet til å gjennomføre, men vi har noe fra rådgivningen. 

l tillegg hadde det vært fint om både tillitsvalgte og hovedstyret kommer med innspill til 

hovedstyrets møte 9-11 mars. Innspillene vil utarbeides i notat til Fosterhjemsutvalget. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret utarbeider spørsmål til tillitsvalgte på facebook slik at vi til møtet med 

Fosterhjemsutvalget den 16 mars tar med oss flest mulig innspill og erfaringer fra 

fosterforeldre i Norsk Fosterhjemsforening  

 

 

SAK 27/18:  Endring av vedtak i sak 114/17 Oppsummering fra landsmøtet 

2017 
 

Det vises til sak 114/17 punkt tre som bakgrunn.  Det ble videre foreslått i møtet mellom 

fylkesledere og hovedstyret den 10 mars at gruppen/komiteen også bør bestå av totalt to 

representanter fra fylkesstyrene.   

I opprinnelig vedtak var det ikke tatt med representant fra fylkesforeningene.  
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Hovedstyrets vedtak:  

1) Hovedstyret godkjenner at hovedstyret i samarbeid med kontrollutvalg, 

valgkomite, to representanter fra fylkesstyrene og sekretariatet utarbeider klare 

retningslinjer for valgprosedyrer både før og under valg.  Disse retningslinjer 

og/eller tillegg i vedtekter legges frem for organisasjonskurset 2019 til 

gjennomgang, samt landsmøtet 2019. 

2) Gruppen blir representert med Helle Christensen fra hovedstyret, Mette Westergren fra 

kontrollutvalget, Monica Sjursen Skogland valgkomiteen, Marianne Oftedahl og Tove M S 

Wahlstrøm fra sekretariatet.   

3) Hovedstyret ber fylkene innen 19 mars gi tilbakemelding til hovedstyret hvilke to 

representanter de ønsker å ha med i dette arbeidet.  

4) Første møte vil bli i forbindelse med organisasjonskurs 2018.   

  

 

SAK 28/18: Endring av beslutning og behandling av innspill fra Østfold 

oversendt hovedstyret 1 desember 2017 
Bakgrunn  

Innspillene ble sendt fra fylkesleder i Østfold 1 desember kl 16.05.  Den ble nevnt under 

regions-runden, men ikke behandlet som sak.  Innspillene ble sendt til tidligere styreleder, 

regionansvarlig, nestleder i kontrollutvalget og generalsekretær ca to timer før hovedstyret 

startet. 

Innspillene ble behandlet i hovedstyrets møte 2-4 februar.  Innspillene er kjent for 

tillitsvalgte da dette fra Østfold er sendt rundt. Det er noe uklart for hovedstyret hvem som 

står bak innspillene i denne saken - fylkesleder eller fylkesstyret.  

I hovedstyrets møte 2-4 februar 2018 ble det diskutert hvorvidt dette er en B-sak, og 

besluttet å behandle den som det.   

Deler av eposten er å betrakte som innspill i forbindelse med landsmøtet og ble delvis 

besvart av styreleder den 03.01 og 01.02.2018.   

Kontrollutvalget har også svart på henvendelsen til fylkesleder i Østfold ved å sende et brev 

til alle tillitsvalgte i desember 2017.  

Hovedstyret vedtok i behandlingen av saken 2-4 februar 2018 å oversende den til 

kontrollutvalget for å en vurdering av fylkesforeningens mandat, og vurdering hvordan 

fylkesforeningen har ivaretatt personvernet gjennom å ha sendt eposter til alle tillitsvalgte. 

 

Hovedstyret tok saken opp igjen i hovedstyrets møte 9-11 mars.  Hovedstyret opphevet 

vedtaket som ble fattet i hovedstyrets møte 2-4 februar om at innspillene ble behandlet som 

B sak, og at saken skulle oversendes til kontrollutvalget. 
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Hovedstyret opplever at foreningen siden landsmøtet 2017 har hatt, og har store 
utfordringer. Vi har prøvd etter beste evne å agere etter hvert som saker og mailer er 
kommet inn. Hovedstyret ser i ettertid, at det skulle ha vært formidlet fortere og gjerne mer 
informasjon ut til fylkesstyrene, slik at man hadde unngått at uriktig informasjon får "sette 
seg" som en sannhet.  
Landsmøtet vedtok en ekstra setning i § 4-1 om fungeringstid som var tenkt som en god 
overføringstid fra sittende tillitsvalgt til nyvalgt tillitsvalgt -  dette vedtaket hadde en intensjon om at 
det skulle være en god overføring av oppgaver og informasjon fra den ene tillitsvalgte til den nye.  
Her viste det seg at det var forskjellige oppfatninger om tolking av når nytt hovedstyret skulle tiltre, 
og når og hvordan overføringen skulle skje.  

Hovedstyret har hatt mange nye utfordringer som ikke foreningen vår har opplevd tidligere, 
og som vi ikke har laget retningslinjer for eller vedtektene er dekkende. Det har også vært 
utfordrende at styreleder er ny, og at det nye hovedstyret ikke har fått muligheten til den 
overføringen og opplæring som landsmøtet vedtok.   
 

  
Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret har gjennomgått innspill sendt 1 desember 2017 fra fylkesleder i Østfold. 

Innspillene er besvart gjennom brev delvis av kontrollutvalg og styreleder samt gjennom 

møte mellom fylkesforeningene og hovedstyret den 10.03.2018.  

Innspillene til fylkesforeningen i Østfold tas til orientering, og vil bli tatt med i det videre 

arbeidet fremover jfr. vedtak i sak 27/18 pkt 1, hvor representant fra hovedstyret, -

fylkesforeningene, - valgkomite, - kontrollutvalg og sekretariat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lene Printzlau Våmartveit 

                                                                  Styreleder  

 

                                          NORSK FOSTERHJEMSFORENING 


