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• Saker til ekstraordinært landsmøte har blitt behandlet per telefon mellom 

hovedstyremedlemmene 11. og 12. og 13. april.  Ekstraordinært landsmøtesaker ble 

sendt ut fredag 13.04.2018. 

 

Eventuelt 

• Ekstraordinært landsmøte 2018 

• Hvordan forholder Norsk Fosterhjemsforening seg til fylkessammenslåing på 

nasjonalt og lokalt nivå? 

 

 

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

 

 

 

*** 
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SAK 29/18: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 09-11.03.2018 
Protokoll legges frem for signering på hovedstyrets møte 20.04 2018.02. 

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

hovedstyremøte. 

 
Hovedstyrets vedtak 

 

Protokoll fra hovedstyrets møte 09-11.03. 2018 godkjennes 

 

 

 

 

Sak 30/18: Regnskapsrapport januar, februar og mars 2018 
Det vises til vedlagt regnskapsrapport for januar og februar 2018.  Disse to månedene er slått 

sammen og avvikene skyldes hovedsakelig at budsjettet er periodisert – så tallene blir litt 

annerledes enn virkeligheten.  Så langt for januar og februar ser regnskapet greit ut.   

 

Det har vært en del ekstra reise- og møtevirksomhet i organisasjonen gjennom de tre første 

månedene av 2018.  Marsregnskap er ikke ferdig til utsendelse og vil bli lagt frem på 

hovedstyrets møte den 20. april.  

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering regnskapsrapport for januar, februar og mars 2018. 

  
 

 

 

Sak 31/18: Svar fra Bld vedrørende spørsmål om å utvide 

Fosterhjemsutvalgets mandat 
Det vises i sin helhet til vedlegg 1, svar fra Bld på innspill Norsk Fosterhjemsforening sendt 

Fosterhjemsutvalget 29.01.2018 med kopi til Bld.  Det vises videre til vedlegg 2 et brev fra 

Fosterhjemsutvalget til Bld datert 20/2-2018. 

 

Innspillet til foreningen var langt og ett av innspillene var at vi så behov for å utvide mandatet 

til Fosterhjemsutvalget.  Bld svarer 12.04 at departementet har sett behov for å gjøre 

avgrensninger, særlig i oppfølging av NOU 2016 Ny barnevernlov.  Enkelte problemstillinger 

på fosterhjemsområde bør vurderes i sammenheng med tilsvarende problemstillinger i 

barnevernet for øvrig.  Departementet finner derfor ikke å kunne utvide utvalgets mandat.  

 

Innspillet fra Norsk Fosterhjemsforening til Fosterhjemsutvalget ble behandlet i hovedstyrets 

møte 02-04 februar sak 12/18 og legges ikke ved i denne saken.  
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Hovedstyrets vedtak 

 

Hovedstyret tar til orientering svar fra Barne- og likestillingsdepartementet av 12.04.2018 

hvor de ikke støtter Norsk Fosterhjemsforenings anmodning om å utvide 

Fosterhjemsutvalgets mandat. 

 

 

 

 

Sak 32/18: Fronte saker på vegne av medlemmer 
Det vises i sin helhet til notat fra sekretariatet av 28.02.2018 vedlegg l og brev til 

Trygderetten av 8 mars 2018 vedlegg 2. 

 

Vi har gått inn i disse sakene som enkeltsaker men vi har på ingen måte mulighet til generelt 

å gå inn i enkeltsaker på denne måten. Saken til Tryderetten er en prinsippsak som vi også 

har lobbet inn til Fosterhjemsutvalget. Vi har hatt møte med Barne- og 

likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet hvor blant annet tema for 

krav om flytting ved arbeidsledighet er tatt opp. 

 

At vi tar noen enkeltsaker som kan komme flere til gode ønsker vi at hovedstyret gir en 

tilbakemelding på. Er det ønskelig i forhold til vår profil? l forhold til andre medlemmer. 

 

Vi har ingen avgjørelsesmyndighet utenfor egen organisasjon ei heller forhandlingsrett. 

 

Vi ønsker også hovedstyrets syn på hvorvidt Fagforbundet som vi har hatt ett møte med, skal 

hjelpe oss med å føre prinsipp sak i retten for et medlem i forhold til spørsmål om 

fosterforeldre kan være å anse som arbeidstaker rettslig sett. 

 

Beredskapshjem ble ikke i Høyesterett ansett som arbeidstaker, avlaster ble. Foreningen må 

finne enkeltsak som gjelder mange fosterforeldre som Fagforbundet kan hjelpe oss med for å 

fremme til domstolen for oss. De har fått klarhet i ledelsen til å hjelpe Norsk 

Fosterhjemsforening med å føre sak for domstol. 

 

 
Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret støtter at sekretariatet bistår enkeltmedlemmer i prinsipielle saker som gir 

løsninger for flere fosterforeldre i samme situasjon.  

2) Hovedstyret godkjenner at Norsk Fosterhjemsforening fortsetter dialog med Fagforbundet 

for eventuelt å kunne fremme et søksmål.  Dette for å ivareta fosterforeldres rettigheter i 

kontraktsforhold.   
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Sak 33/18: Høringsinnspill til Helse- og omsorgskomiteen 
Det vises i sin helhet til vedlagt høringsinnspill av 16.03.2018. Norsk Fosterhjemsforening 

hadde ikke anledning til å delta men fikk mulighet til skriftlig innspill. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering høringsinnspill gitt Helse- og omsorgskomiteen 16.03.2018 

vedrørende kvalitet og pasientsikkerhet. 

 

 

 

 

Sak 34/18: Program for organisasjonskurs 2018 
Det vises til vedlagt program for organisasjonskurs 2018. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner program for organisasjonskurs 2018 
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