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      INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE 08-10 JUNI 2018 

 

Vi innkaller herved faste medlemmer samt vara Inge Kirknes i Norsk Fosterhjemsforenings 

Hovedstyre. 

 

Tid:  Fredag 08.06 fra kl. 18.00 til søndag 10.06 kl 14.00 

Stede:  Storgata 10 A, 7 etg inngang Skippergata 

 

Overnatting: Overnatting er bestilt på Thon hotel Astoria, Dronningens gate 21 for 

hovedstyrets medlemmer: Styreleder Lene Printzlau Våmartveit, nestleder Merete Skaarud, 

styremedlemmer Tommy Hæggernæs, - Helle Christensen, - Solfrid Ruud Rekdal og vara Inge 

Kirknes.   

 

Bestill billett i god tid før møtet. 

Vennligst gi beskjed snarest til sekretariatet dersom noen pga. sykdom ikke kan møte.   

 

 

Oslo 20.05.2018 
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 Informasjon fra styreleder, regionene og generalsekretær 

 

SAKSLISTE  

 

SAK 35/18: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 

                    20.04.2018 

SAK 36/18: Regnskapsrapport april 2018 

SAK 37/18: Søknader om drifts/aktivitetsstøtte til fylkene 

SAK 38/18: Budsjett for Arendalsuka 2018 

SAK 39/18: Gjennomgang av ekstraordinært landsmøte 

SAK 40/18: Gjennomgang av organisasjonskurs 2018 

SAK 41/18: Tidspunkt for organisasjonskurs 2019 

SAK 42/18: Regionskontakt 2018-2019 

SAK 43/18: Personvern gjeldende Norsk Fosterhjemsforening 

SAK 44/18: Samarbeid Norsk Fosterhjemsforening – Fagforbundet 

SAK 45/18: Referat fra Fosterhjemskonferansen 3-4 mai 2018 

SAK 46/18: Referat Nofca møte i Stockholm 25-26 mai 2018 

SAK 47/18: Høring, Oppgavefordelingen mellom stat, region og  

                    kommune 
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SAKSLISTE  

SAK 48/18: Ung Norge 

SAK 49/18: Forslag til medlemsundersøkelse 

SAK 50/18: Agder lagmannsrett – dom.  

SAK 51/18: Informasjon fra første samling Bufdir utviklingsarbeid på foster- 

                    hjemsfeltet  

SAK 52/18: Innspill fra Norsk Fosterhjemsforening til veileder om netthets ol  

SAK 53/18: Valgkomiteens konstituering av nytt hovedstyremedlem 

SAK 54/18: Bakvakt sommer 2018 

 

Eventuelt (kan løftes opp og gis saksnummer) 

       

• Informasjon fra møte med statsråd Helleland 

• Ref referansegruppe i Bufdir, utviklingsarbeid på fosterhjemsfeltet 

• Ref fra besøk av 9 regjeringsmedlemmer fra the Czech Parlament 

• Innspill fra hovedstyret til 114/17 utvalg 

• Planlegging av Arendalsuka 2018 

• Gjennomgang av retningslinjer for hovedstyret 

• Behov for å kjøpe nytt datautstyr, mulig skifte av leverandør, innkjøp av tv skjerm for 
PP fremvisning mv. 

• Kostnadsoverslag ledersamling 2018 

• Fylkessammenslåing og endring av navn, konsekvenser for Norsk 

Fosterhjemsforenings fylkesforeninger? 
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SAK 35/18: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 20.04.2018 

Protokoll fra hovedstyrets møte 20.04.2018 legges frem til signering i dagens møte.  

Den er lagt ut på intranett for tillitsvalgte ca en uke etter hovedstyrets møte i april. Det er 

ikke innkommet kommentarer til protokoll. 

 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 20.04.2018 
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SAK 36/18: Regnskapsrapport april 2018 

Det vises til vedlagt regnskap for april 2018.   

Etter fjerde måned ut i regnskapsperioden viser regnskapet et overforbruk på reise og 

opphold.  Dette har sammenheng med avvikling av organisasjonskurs og Ekstraordinært 

landsmøte – i tillegg til ekstra ledersamling samt møte med hovedstyret og valgkomite.  

Revisor vil gjennomgå halvårsregnskap i august. 

Regnskapsrapport for april 2018 ettersendes. 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret tar regnskapsrapport for april 2018 til orientering.   
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SAK 36/18:          Vedlegg  
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SAK 37/18: Søknad om drifts-/aktivitets-støtte for fylkene 

Per 22.05 har det innkommet sju søknader om drifts/aktivitetsstøtte fra fylkene.  

Det vises til sak 48/16 hvor hovedstyret vedtok søknadsfrist for fylkesstyrene to ganger i året 

15.10 og 15.05. (Søknadene legges ikke som kopi til saken men er tilgjengelig i hovedstyrets 

møte) 

Per 15.05.2018 var det innkommet søknad om drifts- og aktivitetsstøtte fra 8 fylker.  Øvrige 

fylker får en påminnelse 23.05.   

Det er kommet inn søknadsbeløp på til sammen kr  

(Alle fylker bortsett fra Finnmark fikk utbetalt refusjon fra medlemskontingent for 1 kvartal 

den 23.05.2018.  Beløpene varierte mellom kr 0 til kr 53 000.  Til sammen ble det refundert 

kr 453 003 til fylkene.)   

I budsjett for 2018 er det avsatt kr 500 000 til fordeling til fylkene.  Alle fylkene har mottatt 

15 000 hver – tilsvarer kr 285 000.  Rest kr 215 000 er til fordeling.   

I tillegg står det kr 353 214 på konto for Akershus fylke.   

Til fordeling for to søknadsperioder i 2018 - kr 215 000 + kr 353 214 = kr 568 214. 

Søknadsbeløp til sammen fra fylkene for mai 2018:                             

Driftstilskudd kr 265 000 + aktivitetsstøtte kr 195 000      Til sammen      kr 460 000 

 

Søknad om driftstilskudd 

Fylke                                    På konto                                                               Søknadsbeløp 

Vestfold                              kr 87 822                                                                kr 35 000 

Søker om dekning av deltakelse ved organisasjonskurs, - ekstraordinært landsmøte og 

ledersamling høst 2018 samt kjøp av projektor. 
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SAK 37/18: Søknad om drifts-/aktivitets-støtte for fylkene forts. 

Søknad om driftstilskudd 

Fylke                                    På konto                                                               Søknadsbeløp 

Aust – Agder                     kr 28 107                                                                kr 30 000 

Søker om dekning til fylkesstyremøter, deltakelse Arendalsuka og medlemsmøter samt 

deltakelse på ekstraordinært landsmøte og organisasjonskurs. Ønsker å delta på kurs som 

kan utvikle styremedlemmene og kjøpe inn jakker.  Søker maxbeløp jfr. saldo. 

Buskerud                           kr 93 823                                                                 kr 40 000         

Søker dekning til 40 års jubileum som arrangeres i forbindelse med en større familiehelg. 

Todagers klatrehelg samt et arrangement i Ål og kurs i nettvett.  

Telemark                           kr 38 096                                                                 kr 30 000 

Søker dekning til fylkesstyremøter, organisasjonskurs og ledersamling                                                                                                    

Sør Trøndelag                    kr 214 426 + 91 430                                             kr 10 000 

Søker om dekning av deltakelse på ekstraordinært landsmøte, organisasjonskurs, 

fylkesforeningens årsmøte og fylkesstyremøter 

 

Oppland                             kr 15 619                                                                kr 30 000 

Fylkesforeningen Oppland søkte ikke midler i 2017 noe som har medført en svært dårlig 

likviditet etter årsmøtegjennomføring 2018.  Fylkesstyre er i behov for økonomisk støtte for 

å drifte fylket i forhold til fylkesstyremøter, deltakelse på organisasjonskurs og ledersamling 

osv.  

Nordland                            kr 139 985                                                             kr 35 000 

Det søkes om støtte til generell drift, fylkesstyremøter og fylkesårsmøte.  På grunn av 

avstand arrangeres styremøte gjennom en helg i året ellers via Skype.  I styremøtehelgen i 

juni inviteres også vara og valgkomite til møtet som legges til Bodø.  Årsmøtet ble arrangert i 

Bodø.   
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SAK 37/18: Søknad om drifts-/aktivitets-støtte for fylkene forts. 

Søknad om driftstilskudd 

 

Fylke                                    På konto                                                               Søknadsbeløp 

Finnmark                            kr 47 895                                                                kr 30 000 

Det søkes midler til generell drift, arrangere fylkesstyremøter, deltakelse i organisasjonskurs.  

Finnmark fylkesstyre har 3-4 styremøter gjennom året, samt 3-4 møter som vil foregå på 

Skype.  Det er store avstander i Finnmark det vil bli forsøkt å ha to medlemsmøter i 2018 – en 

i Vest- og en i Øst-Finnmark.   

Møre og Romsdal              kr 78 954                                                                kr 25 000   

Søker støtte til ledersamling okt 2018, utgifter i forbindelse med ekstraordinært landsmøte og 

utg i forbindelse med gjennomføring av fylkesstyremøter.     

 

Søknad om aktivitetsstøtte 

Fylke                                    På konto                                                               Søknadsbeløp 

Vestfold                              kr 87 822                                                              kr 35 000 

Søker dekning for samling av fosterfamiliene to ganger i året (Solstua og Lifjell), en 

familiedag, aktiviteter på Høyt og lavt (hvor fylkesforeningen vil gi medlemmer rabatt), og en 

familiekveld med bowling og bespisning.  

Telemark                            kr 38 096                                                               kr 45 000 

Søker om dekning for arrangement for hele fosterfamilien, bowlingkveld for hele 

fosterfamilien og tilskudd til kurs for fosterforeldre.  

Østfold                                kr 89 443                                                               kr 20 000 

Søker dekning for to familiearrangement.  Den ene på Våler Aktivitetssenter med instruktør 

og en skjermet familiedag – spesielt for barn som trenger skjerming/ få sanseinntrykk 

Gressvik Røde Kors med ekstra hjelpere.   
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SAK 37/18: Søknad om drifts-/aktivitets-støtte for fylkene forts. 

Søknad om aktivitetsstøtte 

Fylke                                    På konto                                                               Søknadsbeløp 

Hordaland                         kr 99 362                                                                 kr 20 000 

Søker om dekning av arrangement for hele fosterfamilien, egne grupper for fosterforeldre og 

for fosterbarn og for egne barn.  Arrangementet vil foregå over en helg og det vil være 

aktivitetsleder tilstede for barna.  Det vil bli forsøkt å få inn foredragsholder for kursing 

Traumebevisst omsorg.  

Vest-Agder                        kr 100 949                                                               kr 10 000 

Søker om dekning av familiedag (Liland gård) for medlemmer i Vest-Agder høsten 2018. 

Fylket er i reetableringsfase og viktig å bli synlige med tilbud til medlemmene.   

Oppland                             kr 15 619                                                                 kr 25 000 

Oppland skal jobbe for å øke medlemstallet i fylket og søker midler for å videreføre og 

videreutvikle aktiviteter gjennom å gi et bredere tilbud fra fylkesforeningen.  Fortsette  

tilbudet om samtalegrupper og temakvelder i hele fylket hvor eksterne foredragsholdere vil  

bli brukt.  Fylkesforeningen i Oppland søkte ikke drifts eller aktivitetsmidler i 2017 og startet 

med minus på konto etter årsmøtet 2018. 

Nordland                           kr 139 985                                                                kr 30 000 

Årlig familiesamling på Saltfjellet hotell 7-9 september hvor det må leies aktivitetshjelp og 

rom for aktiviteter samt dekning av opphold for fylkesstyrets medlemmer.  Det er i søknaden 

lagt ved et overslag over disse utgiftene.   

Sør-Trøndelag                   kr 214 000 + 91 430                                               kr 10 000 

Gjennomføring av helgesamling for hele fosterfamilien i september samt skidag og 

bowlingkveld hvor foreningen dekker mat og spill.  
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SAK 37/18: Søknad om drifts-/aktivitets-støtte for fylkene forts. 

Søknad om aktivitetsstøtte 

Fylke                                    På konto                                                               Søknadsbeløp 

Oslo                                     kr 190 705                                                             kr 15 000 

Søker støtte til foreleser i forbindelse med arrangement for hele fosterfamilien i Oslo og 

Akershus i juni 2018 på Havna feriesenter på Tjøme. 

Møre og Romsdal           kr 78 954                                                         kr 25 000 

Søker om støtte til dekning av to planlagte arrangementer - familiesamling Valldal klartrepark 

for hele familien og familiesamling Håholmen i november.  Røde Kors skal holde 

livredningskurs. 

Finnmark                        kr 69 574                                                         kr 30 000 

Søker støtte til kurshelg og familiesamling for hele fosterhjemmet 26-28 okt 2018.  

For medlemsrekruttering inviteres også fosterfamilier som ikke er medlemmer.  I tillegg skal 

barnevern besøkes rundt om i fylket – i håp om å få til et godt samarbeid.  

Nord-Trøndelag              etterspurt                                                         kr 50 000 

Søknadbeløpet skal dekke tre arrangement høsten 2018, familiedag Rypetoppen 

aktivitetssenter i aug, bowling/basseng m mat i okto og familiedag med juleverksted i nov.  

Hovedstyret beslutter størrelsen på søknadsbeløpet.  Tidligere vedtak fra hovedstyret og 

landsmøtet skal fylkene ikke sitte med midler over kr 100 000 på konto.  Noe som kan få 

innvirkning på søknadene.   

Det er søkt støtte på til sammen kr 460 000 og det er kr 568 214 til fordeling for mai og 

oktober dette året.   

Dersom hovedstyret imøtekommer alle søknadsbeløp fullt ut, vil det være en rest på kr 

108 214 til fordeling i oktober. Dette beløpet skal også dekke ledersamling i oktober og 

hovedstyret bør også vurdere en buffer for dårligere tider.   

 

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten forslag til vedtak 
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SAK 38/18: Budsjett for Arendalsuka 2018 

Bakgrunn  
I 2012 ble Arendalsuka arrangert for første gang. Et viktig møtested for politikere, næringsliv, 
media og frivillige organisasjoner hvor det legges opp til stand, foredrag, debatt om møte 
mellom mennesker.  Her utformes politikk i nåtid og fremtid og på mange måter 
bidrar Arendalsuka til å styrke kraften i vårt levende demokrati.    
Riktignok uttalte vår statsminister at uka hadde fjernet seg fra folk i gata, men folk er 
representert gjennom organisasjoner, og organisasjonene var godt representert.    
Deltakelse i 2018 vil bli Norsk Fosterhjemsforenings fjerde.  Planleggingen forut 
for Arendalsuka vil som i 2017 bli gjennomført i nært samarbeid med Norsk 
Fosterhjemsforening Aust-Agder.  De fikk har stått for at vi får samme standplass ved siden 
av Bufetat Sør, noe som kommer begge til gode.  Vi vil å leie telt med vegger, gulv, stoler og 
bord samt at en gavel med foreningens logo.  Denne gavlen eier foreningen men ligger lagret 
i Atec, Arendal.  Det fungerte godt i og med at de satte opp standen og tok den ned.   
Det vil bli satt opp vaktliste både fra fylkesforeningens side og for 
hovedstyret/sekretariatet. I 2017 ble det laget flyer med de viktigste punkter som 
foreningen nå jobber for samt en forklaring til punktene. Det samme vil vi gjøre i 
år. Invitasjoner vil bli sendt til alle politiske partier til å besøke vår stand.   
  
Arendalsuka er ikke et sted hvor folk melder seg inn i foreningen, men mange tok med info om 
innmelding med seg. Fylkesforeningen kunne også her fortelle om hva de gjør.  
Oppsummering fra Arendalsuken 2017: 
  

• Vi bør stå der hvor vi stod i år  
• Der bør være flere på stand så noen kan gå på debatter osv  
• Der bør være en fra hovedstyret og sekretariatet som er der hele uken  
• Profilerings materiale, penner, post it lapper, regnjakke, karameller, ballonger, handlenett,    
• Til de som har fått mye info, handlenett med div info hefter, Fosterhjemskontakt, pen, post it 
lapper, refleksvest, her kan man lage opp et lite lager som står ferdig   
• Beach flagg til å stå utenfor standen  
• Ha et panel debatt om fosterhjem   
• Ha en liste hvor de som er interessert i medlemskap kan skrive seg på, da kan man kontakte 
de på nytt etterpå»  

 
Kontinuitet er viktig for de som er på vakt.  Kanskje en må forplikte seg til hele uken i hvert 
fall fra hovedstyret/sekretariatets side.  
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SAK 38/18: Budsjett for Arendalsuka 2018 forts 

 

Aktuelt Arendalsuka 2018 fra 13-18 august.    
  
Bestillinger og utgifter Arendalsuka 

 

Bestilt gjennom Gosh! Respond: 

• T-shirts til resterende medlemmer i fylkene. 

• Hettegensere (kan vi ev. hoppe over da Aust-Agder bare savner en, vi har 1 M og 3 L i 

lager, hvis bestilling av få antall anbefaler trykkeriet transfermerke i front) 

• Tvistet drops som giveaways under Arendalsuka. 

• 1 beachflagg og 2 roll-ups 

 

 

I tillegg kommer følgende: 

• Leie av sjøhus ca 10’000,- 

• Leie av telt og standplass ca kr 12 000 

• Mat (frokost, lunch og middag for opptil 3 personer fra hs og sekretariatet i 6 dager) 

(middag ca kr 300 x 3 personer x 6 dager til sammen 5400 + lunch ca kr 200 x3x6 til 

sammen kr 3.600 samt frokost som kjøpes inn ca kr 1000)   =  kr 10 000 

• Reise ca kr 3000 (avhengig hvor i landet representanten kommer fra) 

• Påspandert middag fra hovedstyret for representanter fra fylkesforeningen Aust-Agder 

vil utgjøre ytterligere ca kr 1 500 til 2 000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gosh-respond.no/
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Bestillingene vil utgjøre en utgift på kr 15 599.  Hovedstyret gir eventuelt sin tilslutning til 

utgiftene før bestilling gjennomføres.  Det tar ca 3 uker før vi kan motta materiellet.   

I budsjett for 2018 er det avsatt kr 45 000 til Arendalsuka.  De utgifter som ovenfor er satt 

opp vil utgifter beløpe seg til +- kr 50 599.   

Hovedstyret tar stilling til hvor mange som skal delta fra hovedstyret og fra sekretariatet, 

samt hvorvidt budsjettet for Arendalsuka skal økes til mer enn kr 45 000 som avsatt i 

budsjett 2018.  

 

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten forslag til vedtak 
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SAK 39/18: Gjennomgang av Ekstraordinært landsmøte 

Det vises til vedlagt evaluering 

 

Med bakgrunn i krav fra over 50 % av fylkesstyrene ble det gjennomført ekstraordinært 

landsmøte den 21 april 2018.   

Foreningen har ikke tidligere gjennomført ekstraordinært landsmøte og fylkene godtok at 

det ble gjennomført i forbindelse med årets organisasjonskurs.   

Foruten faste punkter som konstituering, registrering av stemmeberettigede, valg av møte 

funksjonærer og godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden tre saker til 

behandling.  

• Mistillit til kontrollutvalget i Norsk Fosterhjemsforening 

• Valg av nestleder i hovedstyret 2018-2019 

• Suppleringsvalg av leder, nestleder og vara i valgkomiteen for perioden 2018-2019 

 

Oppsummering av evaluering ekstraordinært landsmøte 2018 

 

Ekstraordinært landsmøte 2018 ble avholdt på Quality hotell Olavsgaard lørdag 21. april 2018 med 

77 delegater (inkl. HS), 2 representanter fra kontrollutvalget, 1 representant fra valgkomiteen og 3 

fra sekretariatet. 12 observatører var til stede. Knut Magne Ellingsen og Trond Solvang. Merete 

Skaarud fra fylkesforeningen Oppland ble valgt til ny nestleder i hovedstyret.  

 

Mistillitsforslag mot kontrollutvalget falt.  

Ny valgkomite ble valgt, bestående av Monica Sjursen Skogland (leder), Marianne Sollund 

(nestleder), Monica Holst (medlem) og Frøydis Hordvik Stav (vara), ble valgt.  

Valg på nestleder ble fylkesleder i Oppland Merete Skaarud  

 

Det ekstraordinære landsmøtet opplevdes som veldig ryddig og følelsen etterpå var at foreningen 

sammen nå kan se framover.   

 

Oppsummering fra evalueringsskjema 

Totalvurderingen av ekstraordinært landsmøte er at det var et ryddig, konkret og godt gjennomført 

ekstraordinært landsmøte. En enda grundigere gjennomgang av forretningsorden etterlyses. 

Møtelederne var flinke og dyktige. Valgene ble ryddige.  
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SAK 39/18: Gjennomgang av Ekstraordinært landsmøte forts 

 

Forslag til vedtak 

1) Hovedstyret tar oppsummering av ekstraordinært landsmøte 21 april 2018 til 

orientering.   

2) Hovedstyret viser til protokoll fra ekstraordinært landsmøte 2018 hvor 

mistillitsforslag til kontrollutvalget falt, ny nestleder i hovedstyret Merete 

Skaarud tiltrer umiddelbart hovedstyret og ny valgkomite består av leder 

Monica Sjursen Skogland, nestleder Marianne Sollund, Medlem Monica Holst 

og vara Frøydis Hordvik Stav.  Valgene gjelder i perioden frem til landsmøte 

2019.  
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EVALUERING AV   
EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTET  

21. april 2018 OLAVSGAARD  

  

  

Hvordan var informasjonen på forhånd?  

Bra. Grei. Kom den veldig seint?? Ok. God. Greit. Godt. Bra. Helt greit. Bra. Grei. 

Ok. Manglende. Bra. God. Ok. Lite informasjon ut til våre medlemmer. Burde kommet 

fra hs hva som skulle skrives i info, istedenfor å gå hardt ut med t.d. sletting av innlegg 

på fb. God. Ok. Ok. God. God informasjon, program kom litt sent, men helt ok. Veldig bra på 

tross av kort tid. Bra. Grei. Bra.  

  

Hvordan synes du det fungerer med landsmøtesakene på intranett?  

Fungerer greit. Greie. Ok kom for seint. Bra. Bra. Greit. Fint. Vanskelig å få åpnet 

sakspapirene. Veldig bra. Fungerte greit. Greit. Greit. Viste ikke om det. Bra. Ok. Ok. Greit 

nok. Ok. Vet ikke, hadde ikke tilgang (ny i styret). Bra. Bra. Ok. Bra.  

  

Hva synes du om gjennomføringen av sakene på landsmøtet?  

  

- Saksdokumentene:   

Flinke dirigenter, flott gjennom for gode rammer. Bra. 

Ok. Bra. Bra. Tilfredsstillende. Bra. Bra! Meget bra. Gode. Ryddig, god møteledelse. Bra. 

Ok. Bra. Veldig ryddig. Ryddig. Det var bra. Ok. Bra. Bra. Bra. Bra. Ryddig og 

oversiktlig. Veldig bra! Konkret, profesjonelt, ryddig! Ryddig. Ok. Bra.  

  

- Presentasjonene:  

Bra. Ok. Ønsker enda mer ryddighet, for eksempel at det står i papirene at det var åpent for 

benkeforslag og så skulle vi stemme over det!!! (hadde blitt frustrert hvis jeg hadde hatt et 

forslag og ikke kunne fremmet det!!). Bra. Bra. Greit. Bra! Gruppa som hadde mistillit til 

kontrollutvalget ga en dårlig (skuffende) fremføring av sin mistillit. God presentasjon fra 

kontrollutvalget – tilsvare og fra hovedstyret. Gode. Mange gode. Saklig – lite personangrep, 

tydelig skille sak/person. Bra. Ok. Bra. Bra. Informativt. Ok. Ok. Bra. Bra. Bra. Bra. Bra. 

Ok. Bra.  
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- Innleggene:                                                                                                                     

Bra. Ok. Bra. Kort og greit. Bra! Bra – de holdt seg til saken. Gode. Saklige og 

ordentlige. Bra. Synes styreleder fremstod sint/aggressiv under sine innlegg, spesielt under det 

aller første. Ikke positivt med tanke på at vi hadde flere nye delegater til  

                                                                                                                                                                                 

stede. Bra. Bra. Saklige. Veldig bra. Bra. Bra. Bra. Bra. Respektfullt og åpent for det 

meste. Bra. Ok. Bra.  

  

- Valgene:  

Bra. Ryddig og bra. Alt for mye bortkastet tid på balg av medl. til 

valgkomiteen! Ok. Bra. Godt gjennomført. Vel gjennomført. Bra! Ryddig presentasjon og 

valggjennomføring. Gode. Bra gjennomført, flotte møteledere. Flott gjennomført. Bra. Ble 

lovet en grundig gjennomgang av alt i starten av landsmøtet, slik at det ikke skulle være tvil 

om hvordan ting/valg skulle gjennomføres – følte ikke at dette ble gjort, og fant det merkelig 

at en av delegatene måtte påpeke at man ikke kan stemme dersom man har vært ute under en 

sak. Dette burde møtelederne oppdaget/kommentert. Bra. Bra. Ryddige. Veldig bra. Greit, 

men er usikker på om Akershus skulle være med, dette burde være nøye gjennomgått. Bra. 

Bra. Bra. Bra.   

Bra (!!!). Effektivt og tydelig. Ryddig og inkluderende. Bra. Ok – men kan effektiviseres, 

prøve ut menti.com. Bra.  

  

Hvordan var møteledelsen?  

Flinke, ledt på en god måte. Flinke. Ok. Burde ha vært enda mer forberedt, burde ikke ha vært 

i tvil om prosedyrene – for eksempel når du går ut og leverer lapp [Symbol] visste ikke at man 

må være inne mens hele saken foregår. Flott. Dyktige. Veldig bra. Gode folk! Fantastisk 

flinke. Tydelige, strukturerte og ga ansvaret til landsmøtet til alle delegatene å få 

avgjørelsen. Gode. Veldig god. Bra. Synes de kunne vært ryddigere under 

valget. Bra. Bra. Upåklagelig. Nesten ryddig. Bra. Bra. Bra, ryddig. Bra. Ryddige, veldig godt 

gjennomført. Veldig godt inntrykk og flinke til å holde tema og tid, hevet 

stemningen. Fantastisk flinke folk. Bra. Ok – men nødvendig med korrigering et par 

ganger. Bra.  

  

Forslag til endringer:  

Synes møtet ble gjennomført ryddig og bra! Etterlyser en smule ydmykhet fra HS – ikke bare 

angrep. At alt er på «stell», slippe å lure – det skaper frustrasjon, for eksempel det med 

Akershus bør vel være klart på forhånd hvordan det skal være!! Delegatene må ha 

gjennomgått vedtektene før landsmøtet.   

Ønsker grupper der vi snakker på tvers av fylkeslagene. Hva gjør dere? Hvordan gjør dere 

det? Ideer/tips? Utrolig mye å lære og nyttig å sitte å snakke om dette!   

Enda tydeligere med hensyn på når en kunne gå ut og inn av møte under valgene. Landsmøtet 

bør alltid starte med at vi grundig går igjennom hvordan alt foregår; spesielt ift. valg. Åpnes 

for akutte pauser for å kunne diskutere litt.  

  

Øvrige kommentarer:  

Glad vi kan gå videre med det vi skal jobbe med. Total skivebom at leder av hovedstyret og 1 

annet medl sto frem som «offerlam» i den prosessen som har vært» Å «kefte» 

på fylkesstyrene er lite lurt!  
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Skulle ønsket vi var ønsket velkommen til denne helgen på en positiv måte. Vi skal være glad 

for at noen tar tak i ting som ikke ble gjort som det skulle i Finnmark. Skjønner at det har vært  

                                                                                                                                Vedlegg 

tøft sentralt. Jeg velger å se at dette har ført noe godt med seg. Hull i foreningens 

retningslinjer/vedtekter er svært synlige. Synes at organisasjonskurset etter landsmøtet ble 

gjennomført på en god måte. Latteren er tilbake.    

Anbefaler at møteledelsen inviteres til å lede landsmøtet 2019. Dyktige møteledere. Tydelig 

prosedyre når det gjelder stemmeberettigede går ut og inn. Kommentar fra hs-medlem at «det 

gjelder ikke» at de ikke har stemmerett i gjeldende sak er overraskende. Syntes det var et bra 

landsmøte, og håper foreningen vil begynne på blanke ark, slik at vi kan fokusere på arbeidet 

vi skal framover. Fantastisk gjennomført, er imponert over jobben dere har gjort! Tusen 

takk 😊 Godt med humor og latter innimellom. Mye av det som har foregått i forkant ha ikke 

vært greit. Men gjennomføringen gikk greit, og håper nå det blir ro og at hs får jobbet med de 

sakene de skal.  

Takk for hjelpen!  
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Sign:  

 

Sak 40/18: Gjennomgang av organisasjonskurs 2018 

Det vises til vedlagt oppsummering fra evalueringsskjemaene  

 

Sammenfatting evaluering organisasjonskurs 2018 

2018 års organisasjonskurs ble avholdt på Quality hotell Olavsgaard 20.-22. april 2018 med ca 80 

deltakere fordelt på tillitsvalgte og ansatte. Organisasjonskurs gjennomførtes av hovedstyret i 

samarbeid med de ansatte.   

 

Hovedstyret med leder åpnet organisasjonskurset fredag ettermiddag hvor hovedstyre, 

fylkesforeninger og ansatte ble presentert. 

Lørdag formiddag ble ekstraordinært landsmøte avholdt. Det ekstraordinære landsmøtet opplevdes 

som ryddig og følelsen etterpå var at foreningen sammen nå kan se framåt.  

Lørdag ettermiddag holdt Trond Solvang foredrag om kommunikasjon og organisasjonskultur. Fokus 

lå kring å sammen komme fram til hvordan vi ønsker å fremstå som forening og hvordan 

organisasjonskultur vi ønsker å ha Foredraget inneholdt også workshops på tvers av 

fylkesforeningene, hvor deltakerne diskuterte spørsmålene. 

Organisasjonskurset avsluttedes søndag med en underholdende quiz som blant annet berørte 

vedtekter, etiske retningslinjer og foreningsøkonomi. Deretter tok generalsekretær Tove M. S. 

Wahlstrøm ordet og oppdaterte oss på hva som skjer i foreningen. 

 

Oppsummering fra evalueringsskjema 

Totalvurdering 

Totalvurderingen av organisasjonskurset bra. 19 svarte veldig bra, 30 bra, 5 greit og 1 dårlig. 

Deltakerne syntes at foredraget til Trond Solvang var veldig relevant med riktig tema utfra 

situasjonen. Noen mener at innledningen på fredagen hadde en noe hard framtoning. Hele helgen 

ble litt preget av det ekstraordinære landsmøtet, noe som viste seg både i gruppediskusjonene. Noen 

mener det var veldig lærerik å være med på det ekstraordinære landsmøtet – meden andre mener 

det tok for mye fokus fra selve organisasjonskurset. Litt lang lørdag. 

 

Hva var nyttig 

Trond Solvangs foredrag 

Oppleve ekstraordinært landsmøte 

Gruppearbeid 

Toves info om organisasjonen 

Bevisstgjøring om styrearbeid 
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Ønsker mer av dette 

Erfaringsdeling i grupper på tvers av fylkene 

Pauser 

Parallellseminar for de ulike vervene. 

Mulighet til regionmøte 

Faglig informasjon 

Mer om hva som skjer sentralt 

 

Mindre 

Kortere middager 

For lange dager 

Gruppearbeid  

 

Diverse  

Viktig med lettsom humor ved middagen. 

Dårlig akustikk i rommet fredagsmiddagen ble holdt i. 

 

Konklusjon 

Bra organisasjonskurs. At ta med til neste år: flere pauser og ikke så tett program på lørdag. Kurs til 

de ulike vervene er ønskelig. Det ønskes også mer tid til å snakke sammen over fylkesgrensene, både 

om hvordan alle arbeider på ulike vis, men også hvordan det er å være fosterforeldre i ulike 

situasjoner. Hotellet er bra, men med dårlig akustikk i et av restaurantrommene.  

 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret tar til orientering evaluering og oppsummering av organisasjonskurs 2018 
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Evalueringsskjema – Organisasjonskurs 2018  
  
  

Hva er din totalvurdering av organisasjonskurset? (Merk av ett svar)  

Veldig bra 19Bra 30Greit 5Dårlig 1Svært dårlig  

  

Kommentar:  

«Trond var flink og riktig tema utfra situasjonen» «Veldig bra med unntak: fikk høre at vi 

ikke skulle snakke om landsmøte før på lørdag men når leder i hs snakker på fredag følte jeg 

at det var en forsvarstale og hun virket sint! Ikke en hyggelig måte å bli tatt imot på!!» «Flott 

å se og «bli kjent» med den nye lederen. Ei sterk og modig dame!» «Fokus på landsmøte og 

ikke org.kurs» «Som ny mener jeg kurset på en veldig god måte har satt fokus på 

organisasjonen. Også en veldig god sosial samling.» «God opplæring i landsmøte og likte 

spesielt at det var mye gruppe pga læring av org.arb. og samtidig få tips om hvordan andre 

fylker jobber.» «Veldig godt gjennomført.» «Jeg mener at dette har vært et godt kurs der vi 

har kommet sammen – blitt synlige og sterkere.» «Prøve å få restaurant hvor det er mindre 

«rom» støy.» «God foredragsholder og godt gruppearbeid.» «Etter å ha vært i Alta (hvor det 

opplevdes at det var mye korridorsnakk) ble dette ekstraordinære landsmøtet en fin 

opplevelse.» «God stemning» Positive deltakere som vil komme seg videre med det gode 

arbeidet!» «God forelesning lørdag etter møtet – passet bra med «ny oppstart» etter det 

ekstraordinære landsmøtet.  

  

Svarte kurset til de forventningene du hadde? (Merk av ett svar)  

Ja 44Nei3Vet ikke3  

  

Hvis nei, hvorfor ikke? «Har satt strek under vet ikke, der er for at jeg er nyinnsatt, 

tenker at ting etter kurset, vil komme etter hvert som man begynner å jobbe innen 

foreningen.» «Foredraget var preget av landsmøtet.» «Opplevde at utfordringene/konfliktene 

fra landsmøtet hang litt igjen, også i gruppene.» «Landsmøtet tok for mye fokus fra 

selve org.kurset.» «Jeg har inntrykk av at mange kjennet vår egen forening for dårlig. Alle må 

settes bedre inn i vedtekter, håndboka for tillitsvalgte, hva som finnes på intranett – vite hvor 

man finner hva.»   

  

Hva var spesielt nyttig?  

«Oppleve landsmøte, og det Trond snakket om.» «Grunnleggende styre..» «Gjennomførelsen 

av et ryddig landsmøte. Trond.» «Gruppearbeidet» «Foredraget» «Gruppearbeid på 

søndag.» «Den siste bolken var nyttig» «Humor ved middagsbordet.» «Humoren ved 

middagsbordet – mener det alvorlig. Det var så forløsende og positivt.» «Samtale i grupper 

som gjaldt de ulike fylkeslagene. Hva de gjør og erfaringer som deles» «Toves info om 

organisasjonen. Trond var flink. Lærerikt og spennende. Klok fyr. Jeg synes han var den rette 

mannen akkurat NÅ!» «Gruppearbeid i forbindelse med foredraget lørdag – og hans tanker     

om organisasjonsarbeid.» «At vi kommer sammen» «Kommunikasjonskurset» «God 

gjennomføring og konkludering i landsmøtet. Det sosiale.» «Møte andre med en felles 

interesse og felles mål!» «Som ny, ser jeg på alt som nyttig!»    

«Temaet ble godt tatt utgangspunkt i verdiene til foreningen og med gruppearbeid fikk jeg 

lære mye om hvordan foreningen drives og hvordan andre fylker jobber samtidig.» 

«Påminnelsen om hva et styreverv er kontra å være vanlig medlem!»                                                                                                                                   
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  «Å få delta på landsmøte og få tydelig innføring i hvordan dette skal gjøres og at dette ble 

knyttet til foredraget lørdag ettermiddag.» «Kursinlegget til foredragsholder, og 

samtalegrupper.» «Gruppearbeid. Trond Solvang sin seanse om org. og 

kommunikasjon.» «Samtalen rundt gruppearbeidet. Trond Solvang sine klare oppfatninger av 

styrearbeid.» «Gjenomføring av ekstraordinært års-møte. Ga fin innføring i 

organisasjonsarbeid.» «Bra foreleser på lørdag etter lunsj som minnet oss på viktigheten med 

organisasjonsarbeid.» «For oss som ikke har vært med på valg før var det ekstraordinære 

landsmøtet MEGET lærerikt. Trond Solvangs foredrag.» «Bevistgjøring om styrearbeid. Og 

gruppearbeid.» «Storrydding, tankevekkende foredrag.» «Det var nyttig å sitte i grupper og 

diskutere. Bra m input via forelesning.» «Gruppearbeid med regional blandning.» «Foredraget 

med Trond Solvang» «Hvordan man skal jobbe/oppføre seg i et styre hvor man har et verv.» 

«Erfaringsutveksling på tvers av fylkene. Fin gjennomgang av ekstraordinært 

landsmøte.» «Gruppearbeid». «At vi enes om en felles vei.» «Trond Solvang sitt 

innlegg.» «Trond Solvang sin forelesning. Gruppesamtaler»  

  

Hva ønsker du mer av?  

«Mer tid til å få prate med de andre fylkene, om ting som fungerer/fungerer ikke.» «Tid til å 

være sammen og snakke om/dele erfaringer. Litt mer pauser – det blir veldig intensivt.» «Tid 

til spesifikke tillitsvervopplæring, erfaringsutveksling. Utveksling av forskjellige 

fylkesforeningskurs, kurshelger og arrangement for medlemmer.» 

«Grupper.»»Gruppearbeid, forelesning/innlegg fra noen som kan spre litt 

glede/latter/inspirere.» «Sosial samvær. Kurs for økonomi, sekretær+++» KURS: Nettvett, 

nettbruk av fosterbarn/biologiske på sosiale medier.» «…i pause. Med litt faglig.» «Kulturelle 

innslag.» «Kultur – altså fokus på hva slags kultur vi har.» «Samtale i grupper på tvers av 

fylkeslag.» «Ønsker mer konkrete mål å jobbe mot. Å vite hva og hvordan man kan jobbe for 

å nå målene.» «Mulighet til regionsmøte» «Tid til å snakke i likemannsgrupper om temaer 

som opptar oss i familien/ulike fylker.» «Regionsamlinger.» «Regionsamlinger» «Høre mer 

om hovedstyrets fokusområder framover.» «Tema. For eksempel pensjonspoeng» «Mer 

strategi ala søndagen (slutten av dagen) med Tove.» «Mer arbeid i mindre grupper. Gode 

samtaler og erfaringsutveksling er så bra og nyttig! Mange gode tips om videre arbeid i 

styret.» «Spesifikk opplæring til kvar enkelt verv. Gruppesamtale.» «Kursing av de ulike 

rollene – leder/nestleder, sekretær, kasserer osv. Ja, dere har prøvd dette før, men vi ønsker 

noe mer og bedre. Snakke om/drøfte hvordan vi kan rekruttere flere medlemmer. 

Samtalegrupper hvor vi kan snakke om det vi står i hverdagen.» «Mye mere spesifikke 

kurs mht funksjoner i styret. Leder, sekretær, kasserer.» «Å kunne komme i grupper hvor vi 

har litt mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre.» «Ha tid til å dele erfaringer i måten 

å jobbe på i fylkesforeningene. Vedtekter» «Samling i grupper på kryss og tvers av 

foreninger.» «Mere gruppearbeid med de i samme region» «Caser – litt mere fokus på tema 

kontra org.utv.» «Web, media, viktige saker som rører seg i foreningen.» «Tid i grupper er 

nyttig.» «Grupeparbeid, dele erfaringer.» «Avklaring/opplæring/informasjon om rettslig 

stilling som fosterhjem.» «Gruppesamtaler m ulike tema. Tid til å snakke sammen om løst og 

fast.»  
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Hva ønsker du mindre av?  

                                                                                                                                       

«Arb med konkrete oppg. i grupper som denne gang. Ikke så 

matnyttig» «Gruppearbeid» «Syntes dagene ble alt for lange. Å ha program fra 9.30-18 blir 

for lange, og veldig mange ble alt for trøtte til å lære på slutten av dagen.» «Kortere 

middager» «Kanskje litt lang dag på lørdag.» «Bråk og intern uro, men det er over nå 😊»  

  

Hvordan vil du bruke det du lærte videre?  

«Ta det med til styremøtene» «Ta det med i videre arbeid i fylket og meg personlig.» «Sette 

meg enda bedre inn i vedtekter og håndboka vår» «Bruke det i styrearbeidet» «faglig» «Gå 

videre.» «Se framover, jobbe lokalt aktivt i egen forening.» «Fortsette å gjøre oss gode.» «Må 

reflektere mer rundt Solvangs tanker/innspill.» «Ta kontakt med de andre fylkeslagene jeg var 

i gruppe med. Nyttig å dele erfaringer og bli kjent.» «Fokus på åpen dialog mellom 

fylkesforeningene og HS. Kommunikasjon i fokus.» «Jeg vil bruke kunnskapen videre i 

vervet som styremedlem/sekretær.» «Jeg vil bruke det i foreningsarbeidet lokalt, og i 

opplæring av nye i styret.» «Bruke i styret. Bringe videre til styremedlem som ikke var 

her.» «Ta det med ut i fylkesstyrene. Huske å holde fokus på vedtekter/etiske 

retningslinjer» «Være bevisst de rammene som skaper trygghet og annerkjennelse.» «Vil ta 

det videre i fylkesstyret og jobbe videre med vedtekter og jobbe med miljø!» «Eg vil ta med 

mange gode tips om korleis andre foreninger jobber inn i eget styre.» «Gjennomføre 

styrejobben på en bedre måte.» «Ta med inspirasjon inn i styrearbeid.» «Det skal være 

takhøyde for spm og de skal behandles med respekt. Vi står sammen.» «Foreninga er en 

enhet, ha det med i tankene når vi planlegger og når vi skal blant folket.» «Ta det videre med i 

styret.» «Tar alle de gode samtalene hjem til fylkesstyret.» «Ta det med meg og ha det i 

tankene for å kunne gjøre en god jobb lokalt.» «Bli mere synelig.» «Styremøte og 

årsmøter.» «Ta det med i det videre arbeidet i fylkesstyret – noen tanker/tips ifht hvordan 

jobbe m retningslinjer osv. Godt å høre at vi gjør mye «rett» prioritere rett.»  

  

Andre kommentarer/tilbakemeldinger til kurset eller annet:  

«Var en god erfaring å få være observatør under landsmøte.» «c. Takk for ei fin helg!» «For å 

være en synlig forening må man kombinere sterk og sammen. Det er kjempeviktig.» «Ønsker 

en tid etter lunsj lørdag hvor alle kan gå ut på tur, middag burde vært kl. 19.00, lang tid ved 

bordet.» «Fredagens start ble tonegivende for disse dagene spesielt fram til valget var ferdig. 

Det ble ved starten (åpningen av samlingen) sagt at det ikke skulle diskuteres, ha fokus på 

landsmøte, men det skjedde det motsatte. Tommy sitt innlegg burde IKKE vært tillat. HS 

leder burde satt stopp for det!» «Som relativt ny og med lite kjennskap til konfliktene som har 

vært i organisasjonen følte jeg stort ubehag ved PP-presentasjonen som ble vist fredag kveld. 

Jeg var enig i at meldingene som ble vist ikke var greie, men styret kunne klart seg med å si at 

det hadde vært negativ kommunikasjon. Her ble det framlagt anonymt fra «noen» som ikke 

kunne forsvare seg, og hvordan har deres motkommunikasjon vært? Dette senket min tillit til 

styret, og jeg håper at det blir motbevist.» «Kommer til å ta med meg det kinesiske tegnet for 

krise og at det var satt sammen av Fare – Muligheter. Se ting på flere måter. Syns middag 

starter litt sent da vi blir veldig sent ferdig. Kan godt begynne kl. 19.» «Ang rekruttering: Hva 

med å tilby GRATIS medlemskap (via barnevernet) det første året til alle nye 

fosterhjem» «Ønsker buffet til middag! – vanskelig for folk med diett/div 

allergier/intoleranser med festmiddager» 
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 «Ok åpning. Tommy sitt innlegg var selvfølgelig bare sett med hs briller på. Husk at saken 

har mer enn en side. Det styreleder la fram av tekstmeldinger og mail var i mine øyne et brudd 

på taushetsplikt. Gjenkjennbart hvem som var avsender ☹ Styreleder virket sint i sin uttale, 

litt aggressiv  

                                                                                                                                   Vedlegg 

holdning ☹» «Hvis organisasjonkurset legges til januar ’19 kan denne være en opplæring i 

hvordan NOUen kan brukes aktivt i fylkene. Hvordan invitere politikkene, hva skal vi be dem 

om, hva er det viktigste i NOU:en for oss som forening, hvordan få gjennomslagskraft, hvilke 

partier gir mest/minst inntrykk av å prioritere vår sak. Oppsummert: hvordan være STERKE i 

etterkant av NOU:en for å få gjennomslag!» «Hyggelig og lærerik helg» «Syntes de ble en for 

hard start på fredag, da det først ble sagt at alt vedr. landsmøte skulle spares til 

lørdag. Allikevel ble det mye snakk om landsmøtet. Syntes det ble en dårlig/negativ velkomst, 

spesielt med tanke på alle som reiste seg og sa de var på org kurs for første gang.» «Fint å 

treffe andre styremedlemmer og fosterforeldre. Et godt og fint arrangement.» «For min del ble 

starten på fredagen tøff. Jeg gikk derifra med en klump i magen, og gruet meg til det 

ekstraordinære landsmøtet dagen etter. Jeg reagerte på at det ble lest opp uhyggelige 

meldinger, og oppfattet det som manipulasjon for dagen etter. Jeg er for åpenhet, men 

syntes at å ønske velkommen på denne måten ble feil.» «Veldig bra organisering av 

arrangementet! Som alltid blir vi godt ivaretatt av hotellet/konferansesenteret!» «Bestillinga» 

til fylkene godt … i foredrag på lørdag.» «Trenger opplæring til å møte media, politikere og 

faggrupper!» «Et godt opphold ved hotellet. Jeg liker den lette, uformelle stemningen 

gjennom helgen. Artig underholdning under middag lørdag – uten at det kostet penger. 

Solvang er veldig dyktig, men blir tung etter lunsj.» «Det har vært et møte eg var veldig spent 

på. Eg opplever at møtet og kurset har blitt gjennomført på en veldig god måte. Eg meiner at 

dette har vært nyttig og nødvendig.» «Mere konkrete kurs på jobben i styret, leder, sekretær 

kasserer osv.» Synes kurset inneholde fin blanding av info og arbeidsoppgaver/gruppearbeid.» 

«Mye god mat – har ikke nådd å bli sulten en eneste gang! Tenker at fylkesforeningene kunne 

jobbet mere i lag/region. De som ikke liker å jobbe med ukjente folk – vanskelige å åpne seg 

– blir de som liker å ta ordet som prater.» «Synes middagen tok alt for lang tid, vert bedre 

med bufe, og heller samlet oss et sted hvor det var bedre å sitte og prate etter på.» «Middagen 

på fredag va uholdbar rommet er så dårlig ang. lyd. Eller var det bra. Det er nyttig å høste 

erfaringer av hverandre.» «Opplevde x-tra ord. Lm. Som et godt møte. Det samlet foreningen 

igjen.» «Veldig bra med middag lørdag nede i Olavshallen. Akustikk bedre + mer samlet.» 

«Neste gang bør det være buffet til middag når det er så mange. Det blir for langdrygt.»  

  

Hjelp oss å bli bedre – gi oss din tilbakemelding på kurset!  
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Sak 41/18: Tidspunkt og sted for organisasjonskurs 2019 

Påsken faller seint i 2019 og de alternative datoer for organisasjonskurs vil være 5 til 7 april, 

26-28 april eller 5 til 7 mai 2019. 

Hovedstyret tar også stilling til sted for gjennomføring av nest års organisasjonskurs. 

Forslag til vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner 5-7 april som tidspunkt for organisasjonskurs 2019. 

2) Hovedstyret godkjenner Olavsgård som sted for gjennomføringen av 

organisasjonskruset 2019  
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Sak 42/18: Regionskontakt 2018-2019 

Det er ikke valgt regionskontakt for perioden 2018-2020.  Etter ekstraordinært landsmøte 21 

april 2018 er ny nestleder tiltrådt.   

I henhold til Norsk Fosterhjemsforenings rutineperm for hovedstyret refereres retningslinjene 

kap 8 (2017) for regionsansvarlig:  

Målsetting for at det er en kontaktperson i hovedstyret for hver fylkesforening: 

Norsk Fosterhjemsforening skal fremstå som en enhetlig organisasjon med fylkesforeninger. 

Det skal være god flyt av informasjon mellom foreningens ledd. 

Kontaktpersonen skal minske eventuell avstand mellom fylkesforening og Norsk Fosterhjemsforening 

sentralt 

Jf. vedtektene for hovedstyrets oppgaver § 4-2 og § 4-3 c, j, l 

1. Kontaktpersonen vedtas på hovedstyrets første møte etter et landsmøte. 

Fylkesforeningene i hver region får samme kontaktperson, fortrinnsvis hovedstyremedlemmet fra 

egen region. 

2. Kontaktpersonen skal få tilsendt fra hver fylkesforening: 

➢ årsmøtepapirer  

➢ styreprotokoller  

➢  medlemsblad. 

3. Hvis ikke kontaktpersonen mottar dette, skal kontaktpersonen påse om det holdes styremøter 

og årsmøte.  

4. Forut for hvert hovedstyremøte skal kontaktpersonen kontakte foreningens leder (nestleder, 

annet styremedlem). 

Innhold samtalen: 

Informasjon fra fylkesforeningenes arbeid – framdrift aktivitetsplan. 

Evt. spørsmål fra fylkesforeningen til hovedstyrets saksliste og brev fra sekretariatet. 
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Sak 42/18: Regionskontakt 2018-2019 forts 

Evt. oppfølging av saker fra Norsk Fosterhjemsforening sentralt til behandling i fylkesforeningene. 

Hvis kontaktpersonen har meldt avbud til hovedstyremøte skal allikevel denne telefonkontakt tas og 

informasjon overbringes til enten Norsk Fosterhjemsforenings leder eller generalsekretær. Hvis dette 

ikke lar seg gjennomføre skal det gis beskjed så en annen i hovedstyre kan gjennomføre denne 

telefonrunden. 

5. Kontaktpersonen skal bestrebe seg på å være tilstede på fylkesforeningenes årsmøte, i hvert 

fall når det er jubileum. 

6. Hvis fylkesforeningen ikke sender inn nødvendig styremøte/årsmøtepapirer til sekretariatet 

skal kontaktpersonen ta opp dette med den aktuelle forening jfr. hovedstyrets vedtak i sak 

119/07 og vedtektenes § 2-5. 

7. Kontaktpersonen skal bistå fylkesforening ved eventuell konflikt innad i styret. 

8. Vara trer inn i alle områder for den som er syk. 

Hovedstyret diskuterer valg av nye regionkontakt, innhold og hvorvidt regionskontakt skal 

opprettholdes.  

 

 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret opprettholder regionskontakt med følgende personer:  

• Region Nord: Tommy Hæggernæs 
• Region Midt Norge: Inge Kirknes 
• Region Øst: Merete Skaarud 
• Region Sør: Helle Christensen 
• Region Vest: Solfrid Ruud Rekdal 
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Sak 43/18: Personvern gjeldende Norsk Fosterhjemsforening 

Til hovedstyret  

Fra sekretariatet  

Det nye personvernregelverket  

Tirsdag 22. mai vedtok Stortinget ny personopplysningslov. Loven gjør EU sin 

personvernforordning GDPR til norsk lov og supplerer også reglene i denne.  

I Norge trer loven i kraft i juli, mens EU iverksatte reglene i mai.  

Formål med reglene  

Personvern handler om å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne 

personopplysninger. Regelverket gir større rettigheter til privatpersoner og flere plikter på oss 

som forening.  

 Betydning av regelverket  

Bevissthet og etterlevelse av regelverket er viktig for at medlemmer og samarbeidspartnere 

skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler deres persondata. 

Hva går reglene ut på? 

Frivillighet Norge har laget et eget lite og meget nyttig informasjonshefte om hva det nye 

regelverket har å si for frivillige organisasjoner.  Heftet vedlegges til orientering – se vedlegg 

1.  Reglene går ut på at det må være en hjemmel for å håndtere personopplysninger, og rutiner 

i organisasjonen som sikrer at disse håndteres på en forsvarlig måte. Privatpersoner har rett til 

å få opplysningene slettet, og å få innsyn i hva som er registrert om dem.  Det er en del 

spørsmål som ikke er avklart, og som vil avklares etter hvert som reglene anvendes. 

Datatilsynets sider vil gi oppdatert informasjon.  

  

Gjennomføring av regelverket i Norsk Fosterhjemsforening 

Sekretariatet anser at regelverket greit lar seg gjennomføre i foreningen. I det følgende vil vi 

gjennomgå punkter av betydning.  
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Sak 43/18: Personvern gjeldende Norsk Fosterhjemsforening forts 

Det handler om å skape bevissthet i alle organisasjonsledd om det nye regelverket og hva det 

innebærer av plikter for oss som forening og rettigheter for medlemmer, tillitsvalgte og 

ansatte. Videre må prosessen ledelses forankres, hvilket skjer gjennom at saken nå behandles i 

hovedstyret. Fylkesstyrene bør oppfordres til å gå igjennom denne saken slik at det ledelses 

forankres i fylkesforeningenes styrer. 

Hjemmel for å behandle personopplysninger om medlemmer i vår organisasjon er avtalen om 

å bli medlem i vår forening som medlemmene inngår når de tegner medlemskap.  

I det følgende tar vi utgangspunkt i relevante spørsmål i forhold til gjennomføring av 

regelverket. Har vi spørsmål, er det Datatilsynet som besvarer disse.  

Gjennomgang av noen prinsipper/krav iht det nye regelverket:  

1 Foreningen skal bare behandle opplysninger som er nødvendige og relevante for å 

administrere medlemskapet. Foreningen må selv vurdere hvilke opplysninger dette er ut 

fra hva slags forening det er snakk om.  

Vurdering:  

Foreningen har ikke sensitiv informasjon i sitt medlemsregister og registrerer ikke 

opplysninger utover det som er nødvendig for å administrere medlemskapet. 

Norsk Fosterhjemsforening registrerer kun navn adresse epost og tlf nr til de som melder seg 

inn, og hvilken medlemskategori de tilhører. Når man melder seg ut så vil vi nå iverksette at 

personopplysninger slettes i medlemsregisteret. Vi registrerer ikke personnummer på 

medlemmer.  

  

2. Medlemsopplysninger skal ikke lagres lenger enn nødvendig for at foreningen skal 

gjennomføre formålet med behandlingen. Opplysningene skal i utgangspunktet slettes 

når du som medlem melder deg ut, men opplysningene kan lagres lenger dersom dette 

er avtalt mellom deg og foreningen.  Foreningen må innhente samtykke dersom den skal 

utlevere eller selge opplysninger videre til tredjepart. Sensitive opplysninger skal aldri 

utleveres uten at medlemmet har samtykket i dette.  
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Sak 43/18: Personvern gjeldende Norsk Fosterhjemsforening forts 

Vurdering:  

Iht dagens praksis gjøres ikke dette, i det mange medlemmer visstnok melder seg inn på nytt. 

Vi iverksetter nå en endret rutine som gjør at medlemmer slettes ved utmelding men at vi 

beholder anonymisert info av hensyn til statistikk.  

 3. Som medlem skal du som hovedregel bli bedt om å gi ditt samtykke til registrering og 

behandling av dine personopplysninger. Du skal få tilstrekkelig informasjon om 

foreningens bruk og lagring av personopplysninger før du registrerer deg.  

Vurdering: 

Så vidt vi forstår er det ikke er behov for å innhente spesifikt samtykke fra medlemmene som 

er registrert per i dag – registrerte personopplysninger vi har er en nødvendig del av det å 

være medlem i foreningen. Vi legger ut en personvernerklæring på vår hjemmeside slik at de 

som tegner medlemskap og medlemmer for øvrig er kjent med hvordan foreningen håndterer 

personopplysninger.  Når vi nå har begynt å sende ut medlemsbrev til medlemmene, så skjer 

det via fylkesforeningene. Vi lager info i vår personvernerklæring om at medlemmer vil få 

tilsendt nyhetsbrev som en del av medlemskapet.  

4. Foreningen kan markedsføre egne produkter og tjenester overfor sine medlemmer 

uten forhåndssamtykke fra deg som medlem. Du har imidlertid rett til å reservere deg 

mot slik markedsføring. Foreningen må informere deg om reservasjonsmuligheten og 

har plikt til å respektere reservasjonen.  

Vurdering:  

Dette skal vi sørge for blir ivaretatt, her må praksis avklares.  

Nyhetsbrevet må ivareta de samme reglene.  
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Sak 43/18: Personvern gjeldende Norsk Fosterhjemsforening forts 

5. Rett til innsyn  

Det er en grunnleggende rett etter personopplysningsloven at du har rett til å få innsyn i egne 

opplysninger som foreningen har om deg.  

Vurdering:  

Dette burde ikke innebære problemer.  

6. Sjekkliste – spørsmål i hefte fra Frivillighet Norge  

På s 3 i heftet fra Frivillighet Norge står 8 steg til et godt personvern i organisasjonen:  

Disse spørsmål bør alle ledd i organisasjonen gå igjennom.  

Sekretariatet ivaretar de forhold som gjelder sekretariatets administrative oppgaver herunder 

medlemsregister, personvernerklæring, avtale med databehandlere vi bruker.  

Vi foreslår at disse spørsmål blir gjennomgått på de samlinger som organisasjonen har 

gjennom året: lederkurs, styremøter, møter i valgkomite og kontrollutvalg og i fylkesstyrene.  

Vedlegg:  

Heftet personvern utarbeidet av Frivillighet Norge sendes på epost.   

Hovedstyret diskuterer notatet fra sekretariatet.   

Forslag til vedtak 

Hovedstyret godkjenner sekretariatets informasjon om personvern, og at dette gjennomgås på 

alle nivå i organisasjonen.  Temaet tas opp i ledersamling og organisasjonskurs slik at 

personvern implementeres i alle ledd av organisasjonen, og skaper en bevissthet rundt bruk og 

oppbevaring av private opplysninger.   
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Sak 44/18: Samarbeid Norsk Fosterhjemsforening – Fagforbundet 

Ad et evt samarbeid med Fagforbundet 

Viser også til sak 50/18 som bakgrunn/informasjon til behandling av denne saken. 

Notat til hovedstyret  

Fra sekretariatet  

I forrige hovedstyremøte sak 32/18 ba sekretariatet om hovedstyrets syn på hvorvidt 

Fagforbundet som vi har hatt ett møte med, skal hjelpe oss med å føre prinsipp saker i 

retten.  

Som kjent har foreningen fått et slikt tilbud fra Fagforbundet hvor de tilbyr kostnadsfritt å 

føre enkelte utvalgte saker for våre medlemmer i rettssystemet.   

Spørsmålet om et samarbeid med Fagforbundet ble luftet kort på organisasjonskurset for å 

få fylkesforeningenes synspunkter på dette, og fylkesforeningene kunne deretter komme 

med innspill. Norsk Fosterhjemsforening Finnmark har deretter gitt skriftlig innspill hvor det 

heter at styret i Finnmark er skeptiske, men positive til at Fosterhjemsforeningen fortsetter 

dialogen med Fagforbundet om et evt. samarbeid. Finnmark uttrykker videre: «det er viktig 

for oss at det kommer tydelig fram i avtaler osv. at det ikke er noen bånd/bindinger mellom 

NFF og Fagforbundet. Grunnen til samarbeidet er at Fagforbundet får låne noen saker fra 

NFF for å kjøre en presedens i rettsvesenet.» 

 Vurdering:   

Sekretariatet peker på foreningens vedtekter hvor det heter at: Norsk Fosterhjemsforening 

er en uavhengig interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og trossamfunn, jf. 

vedtektene § 1-2. 

Fagforbundet er LOs største forbund med over 350.000 medlemmer.  LO har tradisjonelt 

hatt et nært samarbeid med Arbeiderpartiet og bevilger økonomisk støtte til partiets 

valgkamp, men også SV, SP og Rødt har i de senere år mottatt støtte fra LO eller LOs forbund 

(Kilde: Store Norske leksikon på nett) Da vi informerte om et mulig samarbeid med 

Fagforbundet på Face book – fikk dette en blandet mottagelse, og ble oppfattet av flere 

medlemmer som at vi tok et politisk grep.  
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Sak 44/18: Samarbeid Norsk Fosterhjemsforening – Fagforbundet forts 

Er det mulig å samarbeide med Fagforbundet i forhold til våre vedtekter?   

Sekretariatet anser at det må være anledning til å inngå et avgrenset samarbeid med 

Fagforbundet innen et avgrenset område og at dette har gode grunner for seg:   

•  Vi bør da inngå en avtale som Finnmark fylkesforening anbefaler og hvor det klart 

fremgår at Norsk Fosterhjemsforening er en partipolitisk nøytral organisasjon.  Det 

forhold at så vel Norsk Fosterhjemsforening som Fagforbundet ønsker å bidra til at 

fosterhjem får et best mulig rettslig fundament for sitt arbeide, tilsier at partene 

inngår en avgrenset samarbeidsavtale på grunn av ønske om å forbedre et 

saksområde. Man må kunne samarbeide om sak uten å identifiseres med politisk 

holdning. Ulike politiske partier samarbeider pragmatisk i saker uten at de dermed 

likestilles med politiske holdninger til andre partier.  Dette samarbeidet om felles sak, 

innebærer ingen binding til noe politisk standpunkt, og fratar ikke Norsk 

Fosterhjemsforening sin politiske uavhengighet. Avtalen må inneholde en regulering 

av hva man skal formidle til media, slik at det ikke tegnes et bilde av samarbeid som 

bryter med vårt prinsipp om å være uavhengig partipolitisk. Både i forkant og 

etterkant av forrige og første møte synes det som Fagforbundet gikk ut i media og 

profilerte seg på en måte som ikke vi som forening er tjent med. Vi må ha full kontroll 

på hva som skal formidles i media.  

• Skal våre medlemmer få bedre rammevilkår må vi antagelig gå veien om 

rettssystemet. Vi har en opplevelse av at våre medlemmer kan være godt tjent med 

at saker prøves i rettssystemet, dersom man skal få til en rettsutvikling i favør av våre 

medlemmer. I dag står vi på stedet hvil. I tillegg så er det en særdeles viktig sak som 

nå antagelig vil ankes inn for Høyesterett, og som gjelder spørsmål om fosterforelder 

kan anses å være arbeidstaker eller oppdragstaker. Fagforbundet bidro som kjent til 

å støtte arbeidstaker siden i Høyesterett i den såkalte avlaster saken hvor avlastere 

ble ansett for å være arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Her har vi på ny en 

problemstilling som er i kjernen av problemstillinger som gjelder fosterhjem 

 

•  Vi må antagelig lete lenge etter en viktigere sak å engasjere seg i mht fosterhjems-

jus. Vedlagt fersk avgjørelse fra Agder Lagmannsrett til orientering som ikke er 

rettskraftig pt:  
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Sak 44/18: Samarbeid Norsk Fosterhjemsforening – Fagforbundet forts 

Saksforhold:  

Flertallet anså at et familiehjem (med kontrakt med Tiltak for ungdom Agder) 

var å anse som arbeidstaker og ikke oppdragstaker i relasjon til reglene om 

rett til yrkesskadedekning for arbeidstakere iht folketrygdloven.  Rett til 

yrkesskadedekning gjelder for arbeidstakere, men ikke oppdragstakere. I 

dette tilfellet var fostermor skadet av sitt fosterbarn og krav ble fremsatt i 

forhold til å få utbetaling iht de særlige reglene for yrkesskadedekning i 

folketrygdloven.  

Beredskapshjems dom ble av flertallet i lagmannsretten ikke ansett til hinder 

for utfallet idet man ikke anså at situasjonen var sammenlignbar.   

Kopi av dommen vedlegges til orientering – se vedlegg  

• Det kan være spørsmål om vi mister medlemmer dersom vi får bistand fra 

Fagforbundet. Dette kan være personer som ikke liker at man samarbeider med 

venstresiden. Det må veies opp mot at man ikke uten rettssaker når frem i forhold til 

medlemmenes sak, samt hvor effektivt vi når frem med vårt budskap om at et 

avgrenset samarbeid kun gjelder sak og ikke avkall på det å være partipolitisk nøytral. 

• Det kan være at Fagforbundet gjør dette for å øke sin medlemsmasse. Dersom 

fosterforeldre blir arbeidstakere så vil de ha interesse av å melde seg inn i 

Fagforbundet. Det kan bety at de melder seg ut av Norsk Fosterhjemsforening. Norsk 

Fosterhjemsforening vil imidlertid få profilering gjennom de aktuelle rettssaker 

dersom vi er gode på å markedsføre oss selv. Det er en betydelig høyere pris for å 

være medlem av Fagforbund enn norsk Fosterhjemsforening, og vi er ikke direkte i 

samme nisje i og med at Fagforbundet er en fagforening.   

Hovedstyret diskuterer grundig fordeler og ulemper for et samarbeid mellom Norsk 

Fosterhjemsforening og Fagforbundet.  Det er ønskelig at fylkene gir innspill før behandling 

av saken i hovedstyrets møte 8-10 juni.   

 

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten forslag til vedtak  
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Sak 45/18: Referat fra Fosterhjemskonferansen 3-4 mai 2018 

Fosterhjemskonferansen 2018 

Norsk Fosterhjemsforening arrangerte 3. og 4.  mai en stor fosterhjemskonferanse med 

tittel: Fosterhjem til barnets beste, Hva er utfordringene, Hva er løsningene?  

Konferansen ble meget vellykket, og deltagerne har gitt gode tilbakemeldinger.  

Se vedlagte program til orientering.  

Konferansen ble organisert i samarbeid med den kommersielle aktør Dialog og Kompetanse, 

som forestod det praktiske i forbindelse med arrangementet. Årsak til samarbeidet var at 

Dialog og Kompetanse uansett ville organisere en årlig fosterhjemskonferanse, så her gjaldt 

det å bli med som medarrangør, eller være tilskuer. Vi valgte å delta som medarrangør, og 

opplever at samarbeidet gikk fint.  

 Konferansen hadde rundt 170 påmeldte. Deltagere var primært kommunale 

barneverntjenester samt Fosterhjemtjenester. Selv om våre medlemmer fikk en spesialpris, 

var det få påmeldte fosterforeldre. Det blir for dyrt å komme ens ærend til Oslo for en slik 

konferanse, med utgifter til reise og opphold og konferanseavgift. Man kan ikke påregne at 

barnevernstjenester vil dekke dette.  Deltagerne var dermed primært fra kommunale 

barnevernstjenester og Fosterhjemtjenester/ Bufetat, samt fra private leverandører og 

Barneombudet. Vår styreleder innledet med et bevegende innlegg gjennom bilder og sang 

om det å være fostermor som gjorde et stort inntrykk på forsamlingen. Statssekretær i 

Barne- og likestillingsdepartementet Tom Erlend Haug holdt sitt innlegg deretter. Vår 

generalsekretær var konferansier begge dager og bidro til at foreningen fikk en god 

profilering.  

Spesielt viktig for oss var at Fosterhjemsutvalget var representert, i det noe av formålet med 

konferansen var at Fosterhjemsutvalget skulle få informasjon om kompleksiteten i 

fosterhjemsarbeidet. Det lykkes vi med.   
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Alle foredrag ble strømmet, noe som kom i stand ganske sent i planleggingen av 

konferansen. Det betød at folk som ønsket å følge med på konferansen fra egen pc hadde 

anledning til det. Dette kom i stand gjennom tilbud fra et medlem som har spesialisert seg 

på denne tjenesten, og som tilbød seg å gjøre strømmingen vederlagsfritt, men mot at folk 

ble oppfordret til å betale inn et lite bidrag dersom man hadde glede av tilbudet.   Det er 

første gang vi strømmer en konferanse og dette frister til gjentagelse.  

Rundt 1800 skal ha vært innom tjenesten første dag.  Neste gang vi strømmer et 

arrangement, må vi få til enda bedre markedsføring av tilbudet.   Alle foredragsholdere har i 

ettertid sagt ja til at videoopptak av deres foredrag kan ligge tilgjengelig på vår medlemsside. 

Dermed vil medlemmer kunne ha glede av foredragene.  

Erfaringen vår etter konferansen er at slik fagkonferanse er meget nyttig for å løfte 

problemstillinger og sette viktige tema på dagsorden. Det er imidlertid for dyrt for 

medlemmer å reise inn til Oslo for å få med seg dette, slik at strømming av foredragene er 

det som i realiteten vil gi medlemmene mulighet for å ha nytte av en fagkonferanse, i tillegg 

til at det vil ligge inne som et filmbibliotek på medlemssiden. Vi tar sikte på å avholde en 

Fosterhjemskonferanse i 2019. Dialog og Kompetanse vil ta kontakt igjen til høsten for å 

avklare om Foreningen ønsker et samarbeid om dette.  

 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret tar informasjon om Fosterhjemskonferansen Fosterhjem til barns beste. Hva er 

utfordringene? Hva er løsningene? avholdt 3-4 mai 2018 til orientering. 
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FOSTERHJEMSKONFERANSEN 2018 - FOSTERHJEM TIL BARNETS BESTE 

HVA ER UTFORDRINGENE? HVA ER LØSNINGENE? 

DATO: torsdag 3. og fredag 4. mai 2018 

STED: Norges Røde Kors, Konferansesalen, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo 

Konferanseleder er generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tove M. S Wahlstrøm. 

  PROGRAM: 

Torsdag 3. mai 
 

08:30 – 09:00 Kaffe og forfriskninger 

09:00 – 09:10 Musikkinnslag 

09:10 – 09:20 Åpning av konferansen 

Lene Printzlau Våmartveit, styreleder i Norsk Fosterhjemsforening 

09:20 – 09:40 Hva anser regjeringen å være utfordringer og løsninger for 

fosterhjemsomsorgen? 

Tom Erlend Skaug, Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet 

09:40 – 10:10 Pause 

10:10 – 11:00 Ulike forståelser av hvem fosterbarna er og hva fosterhjem skal være 

Elisabeth Backe-Hansen, forsker 

11:00 – 11:20 Fosterhjemmets indre liv- dagens utfordringer innen 

fosterhjemsomsorgen 

Advokat Marianne Oftedahl, fagansvarlig i Norsk Fosterhjemsforening 

11:20 – 12:00 Hvordan kan vi forebygge utilsiktede flyttinger? 

Øivind Christiansen, forsker ved RKBU Vest 

12:00 – 13:00 Lunsj 

13:10 – 13:45 Er fosterforeldre hjelpeløse hjelpere? Brobygging som bidrag til 

fosterhjemsomsorgen 
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Åse L. Larsen, prosjektleder i Norsk Fosterhjemsforening 

Heidi Hansen, medutvikler av Brobyggerprogrammet, Rusmisbrukernes 

Interesseorganisasjon RIO 

13:45 – 14:30 Det kompliserte samarbeidet – om relasjoner og dynamikk i 

fosterhjemsarbeidet 

Ingrid Höjer, Professor ved Universitetet i Gøteborg 

Spørsmål fra salen 

14:30 – 14:45 Pause 

14:45 – 15:00 Fosterhjemsfilm 

15:00 – 15:30 Om ansvar og kvalitet i fosterhjemsomsorgen. Hva er utfordringene? 

Hvordan skal utfordringene løses? 

Unni Nygaard, seksjonsleder i Bufdir 

 

Fredag 4. mai 
 

09:00 – 10:40 Om rettstilstanden på fosterhjemsområdet. Hva er utfordringene, og 

hva kan være løsningene? 

Innledning: Advokat Marianne Oftedahl, fagansvarlig i Norsk 

Fosterhjemsforening 

Hovedinnlegg: Kirsten Sandberg, professor ved Universitetet i Oslo og 

Akershus 

Spørsmål fra salen 

10:40 – 11:00 Pause 

11:00 – 12:00 Sett, men tilsidesatt. Hvordan er fosterforeldrenes egne barn ivaretatt i 

fosterhjemsomsorgen?  

Cecilie Revheim, Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder 

12:00 – 13:00 Lunsj 

13:00 – 13:30 Slik planlegger vi fremtidens fosterhjemsarbeid i Færder kommune - 

erfaringer fra en prøvekommune. 
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Ida Steinrem, barnevernsleder Færder kommune 

13:30 – 14:30 Hva forstås med god omsorg i et fosterhjem?  

Ina Søviknes, psykolog  

14:30 – 15:00 Pause 

15:00 – 16:00 Om ansvar og veien videre for fosterhjemsarbeidet 

Paneldiskusjon: 

Leder Odd Arild Halhjem, Dialog og kompetanse 

Mulige deltakere: BLD/Bufdir, KS, Norsk Fosterhjemsforening, 

Landsforeningen for barnevernsbarn, Fellesorganisasjonen (FO), 

stortingsrepresentant fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, 

Helsetilsynet og Organisasjonen for barnevernforeldre. 

Spørsmål fra salen 

 Avslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side | 42 

HOVEDSTYRETS MØTE 08-10 JUNI 2018 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato:  28.05.2018 

Sign:  

 

Sak 46/18: Referat Nofca møte i Stockholm 25-26 mai 2018 

Nofca ble etablert i Oslo i mai 2000.  Det har vært arrangert møter mellom Finland, Sverige, 
Danmark, Island, Færøyene og Grønland en gang i året i 18 år.  NOFCA (Nordic Fostercare 
Association) er et forum for de nordiske fosterhjemsforeninger og organisasjoner som 
jobber med fosterhjemsarbeid og barnevern.  Formålet er å utveksle erfaringer for å øke 
kvaliteten innen området.  

Det er til sammen 16 organisasjoner per dato som er tilsluttet Nofca.  Nofca har vedtekter og 
kun to fra hvert land kan delta på selve Nofcamøtet.  Det velges kontaktperson for hvert land 
som gir informasjon til øvrige organisasjoner i sitt land og bestemmer to representanter for 
neste års møte.   

Medlemslandene har i tur ansvar for å arrangere møtet.  Det betyr at de finner møtelokale 
og har ansvar for programmet den første dagen hvor siste fagutvikling og forskning blir lagt 
frem.  Andre dagen er det et fast program som Nofca medlemmene deltar på.   

President og sekretær blir valgt hvert annet år.  Norge overlot Presidentsvervet til Danmark 
for periode 2018-2020 og sekretæransvaret gikk videre fra Danmark til Sverige for samme 
periode.   

Nofca har en webside og den har Norsk Fosterhjemsforening ansvar for 
www.fosterhjemsforening.no og på forsiden ligger Nofca.  Der legges inn referater fra 
møtene, vedtektene og innsendte innlegg og fagartikler som har vært oppe i Nofca. 

Årets Nofcamøte ble avviklet 25 og 26 mai i Stockholm, Sverige. Tema for møtet var 
plassering i slekt og nettverk. Første dag hadde vertslandet ansvaret for det faglige 
innholdet.  Socialstyrelsen v/ Marianne Karlsson og Anna Svennblad snakket om 
nettverksplasseringer, nasjonalt rekrutteringsarbeid, familiehjemsvinjetter (fosterhjem) for 
utredning av familiehjem, metode for å lytte på barn i familiehjem, oppdatere og revidere 
Ett hem att vokse i og forskrifter for private konsulenter.  Prosjekt: Rekruttere – Utrede – 
Utdanne.  

BRA – fam – en standardisert bedømingsmetode for rekruttering benyttes i 70-80 % i 
kommunenes arbeid i Sverige.  Her vises til mer informasjon som vil bli lagt ut på vår 
webside under Nofca. 

 

 

http://www.fosterhjemsforening.no/
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Vi besøkte Fryshuset som er et møtested, skole hvor de kan velge sin passion – dans, musikk, 
teater, skate (Nordeuropas største innendørs skatehall) og basket. Et sted som rekrutter 
annen ungdom enn de som kommer fra vanlige familier.  Vi fikk en interessant omvisning.  
For videre lesning www.fryshuset.se 

Hans Backstrøm hadde foredrag om sin erfaring med familiehemsplassringer i slekt og 
nettverk de siste 20 årene.  Arbeid med Familieråd kom til Sverige i 1995.  Kun to kommuner 
i Sverige bruker familieråd som metode i dag.  Her vises også til PP fra Backstrøms foredrag 
som etter hvert vil bli lagt på Nofcas webside. 

I år deltok representanter fra Finland, Island, Sverige, Danmark og Norge (styreleder og 
generalsekretær).  Færøyene og Grønland var ikke representert i år.   Alle deltakende land 
hadde forberedt følgende tema for første dag: slekt og nettverks fosterhjem.   

I 2012 laget medlemmer av Nofca en rapport som Slektsforsterhjem i Norden - opplæring og 
oppfølging.  Denne rapporten handler om hva slags opplæring, veiledning og oppfølging 
slektsfosterhjem i Norden skal motta av myndighetene når de bleir godkjent som 
fosterforeldre, og om hvilke erfaringer og behov de har.   Ligger på websiden for Nofca.  

Andre dag har et fast program hvor referat fra forrige års møte ble gjennomgått, 
registrering, presentasjon av nye medlemsorganisasjoner, godkjenning av dagsorden, 
eventuell nye søkerorganisasjoner, innlegg fra hvert land om hva som er aktuelt i sitt land, 
tidspunkt og sted for neste års møte samt tema.  Og i 2019 er det Norge som skal være 
vertsland for Nofcamøtet.  Tema er samvær og møtet vil bli avviklet 24 og 25 mai.   

Forslag til vedtak 

Hovedstyret tar til orientering informasjon fra årets Nofca møte som ble aviklet i Stockholm 
25 og 26 mai.  Norge representert ved Norsk Fosterhjemsforening er vertsskap for 
Nofcamøte 2019.  Tidspunkt er besluttet til 24 og 25 mai.    

 

 

 

 

 

http://www.fryshuset.se/


 

Side | 44 

HOVEDSTYRETS MØTE 08-10 JUNI 2018 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato:  28.05.2018 

Sign: 

 

Sak 47/18: Høring, Oppgavefordeling mellom stat, region og kommune 

Det vises i sin helhet til vedlagt høring 

 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret tar til orientering høringsinnspill fra Norsk Fosterhjemsforening angående 

oppgavefordeling mellom stat, region og kommune.  Norsk Fosterhjemsforening stiller seg 

kritisk til forslaget om å tilbakeføre barnevernsoppgaver og i særdeleshet 

fosterhjemsomsorgen til fylkeskommunene 
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Til Kommunal og moderniseringsdepartementet  

Via epost  

Oslo 22.05.2018 

 

 

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene 

1. innledning 

Norsk Fosterhjemsforening viser til henvendelse per email 9. mai til departementet hvor vi ber om 
utsatt frist for innlevering av høringsinnspill til 22. mai. 

Høringsbrevet er sendt ut fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, og ikke Barne- familie- og 
likestillingsdepartementet. Det er et spørsmål om alle aktører av betydning innenfor 
barnevernsfeltet dermed har fanget opp og gitt høringsuttalelse til de store endringer 
ekspertutvalget foreslår innen barnevernsområdet.   

Norsk Fosterhjemsforening er en frivillig og politisk uavhengig organisasjon, og den største aktør 
innen fosterhjemsområdet med 19 fylkesforeninger. Norsk Fosterhjemsforening representerer alle 
medlemmene av fosterfamilien.  Det er familien som er medlem av vår forening, og vi representerer i 
underkant av 4000 fosterfamilier. Disse familiene består, foruten fosterforeldre, av ett eller flere 
fosterbarn, og evt fosterforeldres egne barn. Våre medlemmer representerer dermed anslagsvis 
rundt 6 000 fosterbarn. Ved utgang av 2015 var rundt 11 .500 barn plassert i fosterhjem. Norsk 
Fosterhjemsforening representerer en betydelig andel barn som plasseres i fosterhjem, og som vil 
kunne bli berørt av ekspertutvalgets forslag. 

 Norsk Fosterhjemsforening er en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen 
fosterhjemsomsorgen. Foreningen har en egen rådgivningstjeneste, samt et eget faglig råd, og utgir 
fagtidsskriftet Fosterhjemskontakt med 4500 eksemplarer 6 ganger per år.  

Et nedsatt ekspertutvalg har hatt som mandat å se på hvilke statlige oppgaver som kan overføres fra 
stat til fylkeskommune som følge av at fylkeskommunene nå skal bli færre og større enheter.  
Utvalget har foreslått at bant annet staten sitt ansvar for barnevern i andrelinjetjenesten tilbakeføres 
til fylkeskommunene. I 2004 ble ansvaret for barnevern overført fra fylkeskommune til stat.  

Vårt høringsinnspill gjelder forslaget om overføring av Bufetat sitt ansvarsområde tilbake til 
fylkeskommunene samt familievernet. Vi tar utgangspunkt i fosterhjemsperspektivet i dette 
høringsbrevet:  

 

Ekspertutvalgets forslag mht barnevern: 

Ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til staten ved Bufetat 
overføres til fylkeskommunen. Bufetat nedlegges, Bufdir beholdes som fagdirektorat for 
barnevernet. Familievernet flyttes over til fylkeskommunen.  

Overføring av ansvaret for barnevern fra kommunene til fylkeskommunene utredes, slik at 
fylkeskommunene kan se hele tiltakskjeden i barnevernet under ett, og at man unngår 
samhandlingsutfordringer mellom 1. og 2. linjetjenesten i barnevernet.  
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En modell der fylkeskommunene (og evt kommunene) ivaretar utøvelse og drift av 
barnevernstjenestene, mens staten ivaretar det overordnede ansvaret for fagutvikling, tilsyn og 
kontroll vil være gunstig.  

Det bør utredes om Bufdir skal beholde rollen som et fagdirektorat på linje med Helsedirektoratet og 

Utdanningsdirektoratet.  

 

Norsk Fosterhjemsforenings anbefalinger:  

Norsk Fosterhjemsforening vil anbefale å ikke vedta forslaget om tilbakeføring av ansvar for 
spesialistbarnevernet fra Bufetat til fylkeskommunene eller øvrige forslag til endring mht barnevern 
og familievern. Bufetat bør bestå med dagens oppgaver for å ivareta enhetlig utvikling, kompetanse 
og drift av tjenestetilbudet i hele landet. 

Fosterhjem er selve bærebjelken i barnevernet, det er i fosterhjem barn plasseres som ikke kan bo i 
foreldrehjemmet, mange bor i fosterhjemmet i hele sin oppvekst.  

Norsk Fosterhjemsforening er imot ekspertutvalgets forslag, og overrasket over innholdet i dette. 

Forslaget fra ekspertutvalget går i motsatt retning av pågående vedtatte reformer, blant annet 

barnevernreformen som har fokus på å bygge opp og styrke kommunale barneverntjenester i en 

vedtatt ansvarsfordeling med staten som samarbeidspart. 

Forslaget går i motsatt retning av reformen fra 2004 som overførte ansvar for spesialistbarnevernet 
til et nyopprettet Bufetat.  Begrunnelse for overføring var blant annet høyst ulik kvalitet på 
tjenestene i fylkeskommunene, og manglende kontroll på utgiftene. På basis av denne erfaringen er 
det grunn til å advare sterkt mot på ny å gi fylkeskommunene samme ansvaret. Statlig barnevern har 
siden 2004 bygget opp sin kompetanse og tjenestetilbud gjennom Bufetat. Dette har tatt tid, men 
fremstår nå med et spesialisert tjenestetilbud i forhold til mange av de sammensatte utfordringer 
spesialistbarnevernet må løse. Å tilbakeføre ansvaret til 10 fylkeskommuner (Oslo ikke medregnet) vil 
være å rive ned det som er bygget opp, og rykke tilbake til start. Verdifull kompetanse vil forsvinne.  

De retningslinjer som skal gi veiledning mht hvilke oppgaver som skal overføres fra stat til 
fylkeskommune, taler også imot at oppgavene mht spesialistbarnevernet overføres tilbake til 
fylkeskommunen. Av retningslinjen pkt 5 fremgår at oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg 
påvirke av lokalpolitiske forhold, bør være et statlig ansvar, og staten bør ha ansvaret for oppgaver 
som forutsetter et nasjonalt helhetsgrep for god oppgaveløsning. Spesialistbarnevernet er faglig 
fundert og forutsetter i høy grad et nasjonalt helhetsgrep.  

Barnevernstjenester skal ivareta de aller mest utsatte barn i Norge. De stadige endringer, 
omorganiseringer og reformer innen barnevernsområdet, som dels går i ulike retninger, setter 
kvaliteten på tjenestene i fare.  Dette er ikke å ivareta hensynet til barnets beste. Man trenger 
kontinuitet og å holde stø kurs for å bygge opp kompetanse og gode offentlige tjenestetilbud som 
skal sikre de aller svakeste. De mange reformer og endringer går også ut over ansatte i barnevernet.   

Fosterhjemsområdet er komplekst og må ligge i andrelinjetjenesten hos statlig aktør 

Fosterhjemsområdet er et særskilt komplekst område innen barnevernet med høy grad av 
spesialisering. Det er ofte kun de som kjenner området inngående som forstår kompleksiteten og 
kompetansebehovet.  En fosterhjemsplassering er en kalkulert risiko, og krever stor ressursinnsats og 
tjenester av høy kvalitet over tid - for at den ikke skal ende med utilsiktet flytting.  
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Kun en statlig aktør kan ivareta de hensyn som området krever av en annenlinjetjeneste innen 
barnevern. De kommunale barneverntjenester har meget varierende kvalitet på sine tjenester. Det 
blir desto viktigere at spesialistbarnevernet er samlet hos en sterk statlig aktør med et enhetlig 
tjenestetilbud over hele landet.  

Barn i fosterhjem er ofte samfunnets mest utsatte barn 

De barn som plasseres i fosterhjem har ofte store, komplekse utfordringer og har vært utsatt for 
store belastninger tidlig i livet. I stadig større grad plasseres disse barna hos private familier – 
fosterhjem - fremfor institusjon.  Dette er en ønsket utvikling fra myndighetenes side. Imidlertid 
stiller dette store krav til oppbygging av fosterhjemtjenesten og til spesialistbarnevernets 
tjenestetilbud.  Staten har et stort ansvar for å sikre høy kvalitet på tjenestene og ivaretagelse av 
forsvarlighet innen fosterhjemsomsorgen. Staten må ivareta at det hele tiden er forsvarlig å plassere 
barn i private familier, både i forhold til fosterbarnet og den private familien.   

Når staten overtar omsorgen for et barn er det en stor oppgave å sikre at barnet får best mulig 
livsbetingelser i sin nye tilværelse. Å sette ut ansvaret for spesialistbarnevernet til 10 ulike 
fylkeskommuner uten noen garanti for at disse vil klare oppgaven med å sikre et godt tjenestetilbud 
bedre enn staten ved Bufetat, er å svikte disse barna.  

Utvalgets forslag mangler konsekvensutredning og vurdering av forholdet til barnets beste 

Fosterhjemsarbeid og problemstillinger på dette området er ikke nevneverdig behandlet i 
ekspertutvalgets rapport.  Det til tross for at fosterhjemsområdet er særdeles krevende område 
innen barnevernet.  

Det er uklart hva forslaget vil innebære for kvaliteten på tjenestene som tilbys til fosterbarn og 
fosterhjem ved en gjennomføring av utvalgets forslag. Det er uklart hvordan Bufetats bistandsplikt til 
kommunene vil bli ivaretatt av fylkeskommunene ved plassering av barn i fosterhjem. Brukerne av 
tjenestene er ikke trukket inn for å gi innspill før ekspertutvalget har konkludert. 

Utvalgets forslag er også mangelfullt i det man ikke vurderer hensynet til å ivareta barnets beste.  

Det er ikke utredet på hvilken måte barn blir påvirket dersom man gjennomfører ekspertutvalgets 
forslag.  Organisering av barnevernet skal være i samsvar med barnekonvensjonen og Grunnloven § 
104 hvor det offentlige plikter å ivareta hensynet til barnets beste.  Overføring av oppgaver fra stat til 
fylkeskommune vil erfaringsmessig påvirke det tilbud disse barna får av tjenester rundt om i landet. 
Det offentlige plikter å sørge for at barn får et tilbud som er til barnets beste, og at tilbudet er 
likeverdig rundt om i landet.  

Barnevernstjenester skal ivareta de aller mest utsatte barn i Norge. Man har ikke råd til å gamble 
med nedleggelse av tjenester og omorganiseringer som direkte kan få betydning for deres ve og vel.  

 

Tjenestetilbudet på fosterhjemsområdet må videreutvikles av et statlig spesialistbarnevern 

Det er stort behov for å utvikle og tilpasse tjenestetilbudet etter at barn er plassert for å unngå det 
store antall utilsiktede flyttinger, sikre barn reell rettssikkerhet, og ivareta fosterhjemmets behov for 
forutsigbarhet og rettssikkerhet for utføring av oppgaven. Dette arbeidet må utføres av et statlig 
organ og fortsette basert på det utviklingsarbeid som har skjedd i Bufetat siden 2004, i stedet for å 
starte helt på nytt i 10 ulike fylkeskommuner. 
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Familievernet 

Familievernet bør også være et statlig ansvar for å sikre utvikling og koordinering og enhetlig 
tjenestetilbud i hele landet. Familievernets oppgaver må også ses i sammenheng med utvikling av 
spesialistbarnevernet. Foreldre med barn som blir plassert i fosterhjem, får også tilbud om bistand 
fra familievernet, og her er det behov for utvikling og å se familievern og barnevern i sammenheng.  

 

Konklusjon:  

Norsk Fosterhjemsforening kan ikke se at ekspertutvalgets forslag gagner barnets beste.  Vi anser det 
uforsvarlig å følge opp anbefalingen.  Forslaget mangler analyser og konsekvenser for 
fosterhjemssektoren som krever spesialisert kompetanse og enhetlig oppbygging i hele landet. Norsk 
Fosterhjemsforening ønsker i stedet en storstilt satsing på en forbedring og løsning av utfordringene 
innen fosterhjemsomsorgen, slik at tjenestetilbudet kan bli best mulig, med staten ved Bufetat som 
en sterk aktør, både mht økonomi og på tiltakssiden.  

 

For Norsk Fosterhjemsforening 
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Sak 48/18: Samarbeid Norsk Fosterhjemsforening Ung Norge 

Det vises til vedlagt referat mellom styreleder i Norsk Fosterhjemsforening og Eivin Sundal 

Ung Norge 

Hovedstyret diskuterer et eventuelt samarbeid med Ung Norge i forhold til deltakelse i 

referansegruppe lokalt, logo på hverandres side osv.  Engasjementet må også ses opp mot 

tiltaksplan for 2018.   

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten forslag til vedtak 
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Referat møte med Ung Norge ved Eivin Sundal (24.04.18 og 28.05.18) 

 Vi er blitt kontaktet av Ung Norge som ønsker et samarbeid med fosterhjemsforeningen. 

UngNorge ble startet av Eivin Sundal i februar 2012. Målet med organisasjonen er å: 

• fremme positive aktiviteter for barnevernsbarn og -ungdom 

• bidra til å endre inntrykket av barnevernsbarn fra å være noe negativt til en positiv 

betegnelse 

Eivin var selv barnevernsbarn og tilbrakte sine første levemåneder på Aline spedbarnshjem i 

Oslo. Etter seks måneder ble han adoptert av familien Sundal på Ormøya i Oslo. 

Drevet av et ønske om å gi noe tilbake, etablerte han UngOslo og inngikk et samarbeid med 

Redningsselskapet og Varnergruppen. Organisasjonen har vokst, skiftet navn til UngNorge og 

har nå flere lokallag rundt i Norge. 

 Eivin ønsker «tilgang» til fosterbarn slik at han kan arrangere arrangementer tilpasset 

barnevernsbarn.  Ung Norge ønsker også å gi barn og unge som lever under 

fattigdomsgrensen et aktivitetstilbud. 

Ung Norge ønsker et samarbeid med Norsk fosterhjemsforening slik at vi kan hjelpe dem å gi 

et bedre tilbud til barnevernsbarna. Arrangementene er gratis, og det er ingen forpliktelser.  

Vi har diskutert om vi kan ha for eksempel en liten logo med samarbeidspartnere på hver vår 

webside. Vi har diskutert i forhold til konsekvenser av et samarbeid i forhold til statsstøtte 

etc. Eivin har erfaring med at når organisasjoner samarbeider, så er det lettere å få støtte til 

prosjekter eller arrangementer.  

Ung Norge driver også Ung Shoppen , der de gir bort klær til barnevernsbarn, eller dem 

under fattigdomsgrensen. Ung Norge har mange sponsorer og mottar jevnlig støtte fra ulike 

aktører i næringslivet. Ung Norge eier/disponerer flere båter, og har mye fokus på båtliv.  

I forbindelse med Arendalsuken, så har Eivin invitert oss om bord på båten sin (skuta) som 

Tv2 skal bruke som base for sendingene sine. I fjor inviterte han Kongen til et møte på 

skuten sammen med noen barnevernsbarn.  I år har han invitert Erna Solberg, i tillegg til 

fosterhjemsforeningen. Han har gitt tillatelse til at vi kan ha en banner stående på båten i 

bakgrunnen, mtp tv sending og synlighet.  

 

Eivin har spurt om jeg ønsker å sitte i en arbeidsgruppe i Bergen der han skal opprette en ny 

Ung shop. Jeg tar dette videre til hovedstyremøtet, og ønsker å løfte om vi kan bruke andre i 

Norsk Fosterhjemsforening tilknyttet Bergen inn i et eventuelt samarbeid med Ung Norge.  

Norsk Fosterhjemsforening har allerede formidlet et arrangement for Ung Norge, blant 

annet en sommerleir i Bergen.  

Referent; Lene Våmartveit, styreleder  
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Sak 49/18: Forslag til medlemsundersøkelse 

Vi har fått inn følgende fra ett av våre medlemmer ref:  

   

Det finnes en "hemmelig" gruppe for fosterforeldre på facebook som heter 

"Fosterhjemsproblematikk". Gruppen har blitt fulgt av undertegnede et par år nå. Jeg vet 

også at vår styreleder følger denne gruppen. Gruppemedlemmene tar opp mange nyttige 

problemstillinger, og jeg slutter aldri å bli overrasket over hvordan de enkelte fosterfamilier 

blir behandlet av det kommunale barnevernet. 

  

Sist nå kom et innlegg i går kveld, fra fostermor X, som har to gutter (brødre) som sine 

fosterbarn. Etter en periode med frikjøp skal hun nå tilbake i full stilling. Y kommunale 

barnevern tilbyr henne nå 1 ks for ene barnet, og 1/2-ks for barn nummer 2. I tillegg kun 1 ks 

i utgiftsgodtgjørelse. De opplyser om at dette er i hht "nye" retningslinjer. Jeg mottar selv 2 

ks for ett barn, og hadde aldri akseptert noe mindre. Her tilbys hun 1,5 ks for 2 barn... og kun 

1 ks i utgiftsgodtgjørelse. 

Dette var ment som et eksempel. Det finnes mange flere, som dere selvsagt også vet. Jeg blir 

bare så frustrert hvordan det kommunale bv kan tillate seg å prøve å spare småpenger på 

oss fosterforeldre. 

 Mitt store ønske er at fosterhjemsforeningen nå tar initiativ til en medlemsundersøkelse – 

som kan være med på å belyse den store (eventuelle) missnøye som i dag eksisterer i 

samspillet mellom fosterforeldre og barnevernet. De bør en i forkant tenke nøye gjennom 

hvilke spørsmål som blir stilt, og hvordan spørsmålene formuleres. Slike undersøkelser kan 

gjøres digitalt, og således gjøres veldig effektivt og være lite ressurskrevende. 

Hovedstyret diskuterer hvorvidt det skal settes i gang en medlemsundersøkelse med 

bakgrunn i den store missnøyen i samspillet mellom fosterforeldr og barnevernet.   

Til orientering er det på bakgrunn av henvendelser fra medlemmene at vi søkte og fikk 

midler til prosjektet Bedre samarbeid som vil ferdigstilles i desember 2018 med forslag til 

manualer for dette samarbeidet.   

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten forslag til vedtak 
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Sak 50/18: Agder lagmannsrett – dom. Skal et familiehjem (forsterket fosterhjem) anses 

som oppdragstaker eller arbeidstaker i relasjon til folketrygdloven § 1-8. 

Saken kan brukes som bakgrunn og informasjon til sak 44/18 

Det vises i sin helhet til vedlagt dom 

Saken legges frem som et grunnlag for diskusjonen i forhold til samarbeid med Fagforbundet 

og som informasjon til våre medlemmer. 

Dommen fikk et flertall for at familiehjemmet (forsterket fosterhjem) ble ansett som arbeidstaker 

etter folketrygdloven § 1-8.  

Ref fra dommen:  A og ektefellen er barnløse og måtte forplikte seg til ikke å ha dyr eller andre barn i 

huset. En del av boligen var avsatt i forbindelse med omsorgsforpliktelsen A i egenskap av 

familiehjem hadde tatt på seg. Arbeidet som familiehjem for de to fosterbarna krevde svært stor 

arbeidsinnsats og, i hvert fall når det gjaldt fostersønnen, var alternativet langvarig 

institusjonsplassering. Det er ikke treffende å karakterisere kjernen i arbeidet til å være «å stille til 

rådighet et hjem hvor fosterbarnet så langt mulig skal være et familiemedlem». A utførelse av 

arbeidet krevde ekstraordinær arbeidsinnsats, en innsats hun var kvalifisert for og som gikk lenger 

enn hva som kreves i et ordinært fosterhjem eller beredskapshjem. 

Det sentrale for fosterhjemsordningen er at barna skal få et» hjem» slik at forholdet mellom 

fosterhjemmet og Bufetat/TUA vanligvis ikke har de samme kjennetegn og den samme 

arbeidsfordeling som en mer ordinær arbeidsplass er preget av. Men selv om fosterhjem som ordning 

generelt befinner seg nærmere et ordinært hjem enn en arbeidsplass, vil dette ikke gjelde uten 

reservasjoner. I vår sak minnet arbeidet i familiehjemmet vel så mye om i en institusjon som et 

ordinært hjem. 

Lagmannsrettens flertall har kommet til at A arbeidet i lønnet tjeneste for TUA og dermed var 

arbeidstaker etter folketrygdloven § 1-8. 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret tar dommen i Agder lagmannsrett til orientering hvor et familiehjem (forsterket 

fosterhjem) ble ansett som arbeidstaker etter folketrygdloven § 1-8. 

 

  

 

http://www.lovdata.no/pro
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-8
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Agder lagmannsrett – Dom - LA-2017-147343 
  

  

Instans Agder lagmannsrett – Dom 

Dato 2018-04-30 

Publisert LA-2017-147343 

Stikkord Trygderett. Arbeidsgiver. Arbeidstaker. 
Menerstatning. Folketrygdloven § 1-8 og § 1-9, 
kapitel 13. 

Sammendrag I motsetning til Trygderetten kom 
lagmannsettens flertall til at en kvinne ansatt 
som familiehjem var arbeidstaker etter 
folketrygdloven § 1-8 og ikke frilancer etter § 1-
9. Flertallet kom til at hennes stilling ikke var 
sammenlignbar med situasjonen i 
Beredskapshjemdommen. Også etter 
folketrygdloven bør arbeidstakerbegrepet gis 
en vid tolkning slik at de som har behov for det 
vern som blant annet lovens kapittel 13 gir, ikke 
havner i et rettslig tomrom. 

Saksgang Trygderetten TRR-2016-2743 - Agder 
lagmannsrett LA-2017-147343 (17-147343FØR-
ALAG). 

Parter A (advokat Hege Aarli Klem) mot Arbeids og 
Velferdsdirektoratet (advokat Elisabeth Sawkins 
Eikeland). 

Forfatter Lagdommer Rune Bård Hansen, lagdommer 
Karl-Einar Knudsen og ekstraordinær 
lagdommer Jan Helliesen. 
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Saken gjelder om den ene avtalepart i en kontrakt om plassering av barn i et familiehjem (forsterket 

fosterhjem) skal anses som oppdragstaker eller arbeidstaker i relasjon til folketrygdloven § 1-8. 

A (A) er født 0.0.1962. Fra 2008 har hun arbeidet som fosterforelder i forsterket fosterhjem 

(familiehjem). Hun inngikk 19. desember 2007 avtale med Tiltak for ungdom – Agder AS (TUA), et 

privat selskap som blant annet leverer barneverntjenester til det offentlige, om å være familiehjem 

for en gutt som da var 7 år gammel. Ved ny avtale med TUA av 3. desember 2009 inngikk hun avtale 

om å være familiehjem også for en yngre jente. 

A fylte 10. oktober 2012 ut meldingskjema for to skadetilfeller som fant sted henholdsvis 28. juni og 

22. juli samme år. Skjemaene ble videresendt NAV fra TUA 24. april 2013. Av vedlegg til skjemaene 

framgår at A ble skadet da hennes fostersønn, den 28 juni 2012 hadde hoppet på henne bakfra slik at 

nakken ble skadet, Den 22. juli 2012 hadde fostersønnen sparket og slått henne slik at kjeven ble 

slått ut av ledd og en tann ble forskjøvet. 

Etter at ytterligere dokumentasjon var innhentet, ble nakkeskaden godkjent som yrkesskade i vedtak 

fra NAV 6. november 2013. Tann/kjeveskaden ble godkjent som yrkesskade ved NAVs vedtak 2. 

januar 2014. 

A var sykemeldt fram til årsskiftet 2013/2014. Hun ble deretter innvilget arbeidsavklaringspenger 

med virkning fra 8. januar 2014. Ytelsen var ikke beregnet etter særreglene for yrkesskade, noe A 

påklaget. Vedtaket ble etter klagebehandling opprettholdt av NAV. Begrunnelsen var at NAV ikke 

fant at det forelå årsakssammenheng mellom yrkesskadetilfellene og hennes helseplager. A fremmet 

også krav om menerstatning. Dette kravet ble avslått i vedtak 28. november 2014. Vedtaket er 

begrunnet med at medisinsk invaliditet var funnet å være under 15 prosent. Ved klagebehandlingen 

av menerstatningssaken fant NAV Klageinstans at A måtte regnes som frilanser og ikke som 

arbeidstaker, og at hun derfor ikke var omfattet av folketrygdens yrkesskadedekning. Varsel om 

omgjøring av vedtak om yrkesskadegodkjenning er datert 19. juni 2015. 

Etter at A hadde uttalt seg til varslet, traff NAV Klageinstans 11. november 2015 vedtak om å omgjøre 

de tidligere vedtakene om godkjenning av yrkesskade. Vedtaket om avslag på menerstatning ble 

stadfestet i annet vedtak av samme dato, men denne gang begrunnet med at det ikke forelå 

godkjent yrkesskade. 

Ved erklæring 23. desember 2015 anket A klageinstansens begge vedtakene om omgjøring til ugunst 

inn for trygderetten. 

A ble den 13. mai 2016 sagt opp fra sin «stilling som miljøarbeider/familiehjem». Hennes ektefelle B 

overtok som «arbeidstaker fast ansatt i familiehjem» i Human Care (tidl. TUA) ved arbeidsavtale 

underskrevet 23. august 2017. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-8
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Trygderetten avsa 17. mars 2017 kjennelse [TRR-2016-2743] med slik slutning: 

«
1
. 

Vedtak truffet av NAV Klageinstans den 19. februar 2015 vedrørende avslag 
på krav om yrkesskadefordel i arbeidsavklaringspenger stadfestes. 

  

2
. 

Vedtak truffet av NAV Klageinstans den 11. november 2015 vedrørende 
omgjøring til ugunst av godkjenning av skadehendelse 28. juni som 
yrkesskade stadfestes. 

  

3
. 

Vedtak truffet av NAV Klageinstans den 11. november 2015 vedrørende 
omgjøring til ugunst av godkjenning av skadehendelse 22. juli 2012 som 
yrkesskade stadfestes. 

  

4
. 

Vedtak truffet av NAV Klageinstans den 11. november 2015 vedrørende 
avslag på krav om menerstatning stadfestes. 

  

5
. 

Sakskostnader tilkjennes ikke.» 

  

Trygderetten kom til at A var frilanser etter folketrygdloven § 1-9 og ikke arbeidstaker etter lovens § 

1-8. De var derfor ikke hjemmel for å godkjenne de aktuelle skadetilfellene som yrkesskade etter 

folketrygdloven § 13-3 jf § 13-6. Etter Trygderettens vurdering hadde ikke NAV Klageinstans ved sin 

omgjøring trådt utenfor rammen for forsvarlig skjønnsutøvelse. Det er videre en forutsetning for å 

kunne tilkjenne menerstatning etter lovens § 13-17 og yrkesskadefordel i arbeidsavklaringspenger 

etter lovens § 11-26 at de aktuelle skadetilfellene er godkjent som yrkesskader etter lovens kapittel 

13. Punktene 1 og 4 i kjennelsen er en automatisk følge av punktene 2 og 3. 

A angrep trygderettens kjennelse ved stevning til Agder lagmannsrett 21. september 2017. I anken 

ble det lagt ned påstand om at punkt 1 til 4 er ugyldige og at staten skulle dekke sakens 

omkostninger for A. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/trr-2016-2743
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A713-3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A713-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A713-17
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A711-26
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Staten tok til motmæle i tilsvar 6. november 2017 med påstand om frifinnelse og tilkjennelse av 

sakskostnader. 

Ved vedtak 30. januar 2018 fikk A innvilget 100 prosent uføretrygd fra 1. januar 2018. I vedtaket 

heter det at «hele uførheten din skyldes godkjent yrkesskade eller yrkessykdom». Vedtaket 

foranlediget at advokat Hege Aarli Klem på vegne av A i brev til regjeringsadvokaten 2. februar 2018 

stilte spørsmål om NAV har snudd i saken og godkjent uførheten som yrkesskade, og om saken kunne 

trekkes fra lagmannsretten. I prosesskriv 8. mars 2018 svarte regjeringsadvokaten at NAV Arbeid- og 

ytelser «dessverre ved en feil har oversett at NAV Klageinstans har opphevet vedtaket som 

opprinnelig godkjente skaden som yrkesskade». I brev til A av 9. februar 2018 orienterte NAV om at 

yrkesskadegodkjenningen i vedtaket av 30. januar 2018 var ugyldiggjort, men at det ikke ville 

medføre lavere uføretrygd fordi «hennes egenopptjente beregningsgrunnlag gir maksimal uføretrygd 

basert på en inntekt på 6 ganger grunnbeløpet.» A har fremdeles et behov for å få prøvd 

Trygderettens kjennelse, blant annet grunnet hennes krav på menerstatning. 

Lagmannsretten behandlet saken Kristiansand 5. april 2017. A var akuttinnlagt på sykehus og kunne 

ikke møte i henhold til legeattest. Partene var enige om at saken skulle fremmes i hennes fravær. 

Lagmannsretten la til grunn at saken var tilstrekkelig opplyst og at saken kunne fremmes uten at A 

var tilstede og avga partsforklaring. B møtte med fullmakt til å representere henne. 

I tillegg til B ble det ett vitne og foretatt dokumentasjon slik det fremgår av rettsboken.  

A la ned slik påstand: 
«
1
. 

Trygderettens kjennelse avsagt 17. mars 2017 med ankenr. 16/01823 og 
ankenr. 16/02743, herunder pkt. 1 til 4 er ugyldig. 

  

2
. 

Staten ved Arbeids og velferdsdirektoratet dømmes til å dekke sakens 
omkostninger.» 

  

Til støtte for påstanden er i hovedsak gjort gjeldende: 

Høyesterett har i flere avgjørelser trukket grensen mellom arbeidstaker og frilanser. De fleste 

dommene gjelder arbeidsmiljøloven § 1-8, men det er ingen grunn til at grensedragningen skal være 

annerledes etter folketrygdloven § 1-8. 

Trygderetten har tatt feil når den har kommet til at Rt-2013-342 (Beredskapshjemdommen) taler for 

at A er frilanser. En samlet vurdering av de tradisjonelle syv kriteriene for grensen mellom 

arbeidstaker og frilanser taler tvert imot for at hun skal betraktes som arbeidstaker. 

 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A71-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2013-342
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I Beredskapshjemdommen uttales i avsnitt 67: «Etter mitt syn kan det etter dette ikke vært tvil om at 

oppdrag som ordinære fosterforeldre faller utenfor arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven § 1-8.» 

For A er det ikke snakk om et oppdrag som ordinær fosterforelder, men derimot om et oppdrag som 

forsterket fosterhjem, også kalt familiehjem. Dette innebærer at det stilles andre krav enn til vanlige 

fosterforeldre og at forholdene blir vesentlig annerledes enn forholdene i et alminnelige hjem. Saken 

gjelder særlig tyngende omsorgsoppgaver der det blant annet var en forutsetning at familien ikke 

hadde barn eller dyr. A kunne ikke ha annet arbeid, hun pliktet å stille sin personlige arbeidskraft til 

disposisjon og var også underlagt arbeidsgivers kontroll og ledelse. Dette taler med tyngde for at hun 

er arbeidstaker. A' situasjon er mer sammenliknbar med forholdet i Avlasterdommen (Rt-2013-354). 

Dommen omhandler særlig tyngende oppgaver, men i mindre omfang enn her. 

Arbeidet foregikk i stor grad i hjemmet til A, men også utenfor dette. Til dette arbeidet mottok 

familien kostnadsdekning til aktiviteter både innenlands og utenlands. Arbeidet foregikk også i 

boligens hybelleilighet som var leid av TUA til bruk i forbindelse med plassering av fosterbarna; her 

foregikk blant annet avlastning, undervisning, ART-trening og liknende oppgaver. TUA betalte 7000 

kroner i leie pr måned. Dette momentet trekker i retning av at hun var arbeidstaker. 

Når det gjelder momentet «hvem som bærer risikoen for resultatet», passer ikke det så godt i et 

løpende omsorgsforhold, men det var kommunen som etter loven pliktet å sørge for at ytelsen ble 

levert. TUA hadde avtale med kommunen og må da være nærmest til å bære risikoen. 

A mottok vederlag med fast lønn, utgiftsdekning og feriegodtgjørelse for hvert av de to barna, noe 

som taler i retning av at hun var arbeidstaker. 

Det taler i samme retning at det var et stabilt tilknytningsforhold mellom TUA og A og at det var 

oppsigelig med bestemte frister. Det følger av kontrakten fra 2009 at TUA følger arbeidsmiljølovens 

oppsigelsesfrister, uten oppsigelse gjelder arbeidsforholdet til barna flytter ut. 

Det må også tillegges vekt i helhetsvurderingen at A, i motsetning til i Beredskapshjemdommen (Rt-

2013-342), hadde kontrakt med TUA og ikke direkte med kommunen/Bufetat. Når det gjelder private 

tiltak som TUA, er det snakk om helt andre jobbmessige utfordringer. Arbeidet er organisert på 

annen måte og avlønningen følger et annet system. 

Den helhetsvurderingen som skal foretas av alle relevante momenter taler med styrke for at A er 

arbeidstaker. 

Subsidiært bør vedtakene ikke omgjøres. Forvaltningsloven § 35c er en «kan» bestemmelse. Selv om 

det foreligger en feil, medfører ikke det automatisk omgjøring. A er ikke å klandre for feilen i de 

opprinnelige vedtakene. Hun har hele tiden forholdt seg til at hun har vært benevnt som 

arbeidstaker i kontraktene og har innrettet seg på dette. Hun har selv ikke betalt frivillig 

yrkesskadeforsikring. Det er viktig at man som privatperson kan innrette seg etter vedtak av denne 

art og det opprinnelige vedtaket vil ikke gå ut over andre privatpersoner. Fra vedtakene til varsel om 

omgjøring gikk det om lag ett år og syv måneder. Omgjøringen vil kunne få stor økonomisk betydning 

for A hva gjelder menerstatning. Det er ingen tungtveiende hensyn for omgjøring. 

  

 

  

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A71-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2013-354
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2013-342
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2013-342
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1967-02-10/%C2%A735
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Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet la ned slik påstand: 
«
1
. 

Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet frifinnes. 

  

2
. 

Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet tilkjennes sakskostnader.» 

  

Til støtte for påstanden er i hovedsak gjort gjeldende: 

Et forsterket fosterhjem har store likheter med et beredskapshjem og hvorvidt en fosterforelder er 

arbeidstaker eller frilanser bør vurderes på samme måte, det vises særlig til beredskapshjemdommen 

avsnitt 62. 

At A og TUA benevnes som arbeidstaker og arbeidsgiver i avtalene om fosterbarna har ingen 

betydning; det er det reelle forholdet som er avgjørende. Det har heller ingen betydning at A hadde 

avtale med et privat selskap og ikke direkte med offentlig myndighet. Det dreier seg om samme type 

arbeid. 

Arbeidets art skiller seg vesentlig fra ordinært arbeid. Kjernen er at A, sammen med sin ektefelle, 

stilte sitt hjem til rådighet og gav fosterbarna døgnkontinuerlig omsorg som familiehjem. Oppdraget 

avsluttes når barna flytter ut. 

Det er ingen arbeidsplikt for det tilfellet at det ikke er fosterbarn i hjemmet og ingen regulert 

arbeidstid. 

Barnevernmyndighetens lovbestemte tilsyns- og kontrollansvar er delegert til private aktører. Dette 

innebærer ikke et organisatorisk avhengighets- og underordningsforhold. Det dreier seg om 

veiledning og rettledning, men ingen direkte styring. A hadde høy grad av selvstendighet i 

omsorgsoppgavene. TUA førte bare kontroll med at familiehjemmet ble drevet innenfor lovverkets 

rammer. Dette taler for at A var frilanser. 

Etter den helhetsvurderingens som skal foretas må A anses som frilanser etter folketrygdloven § 1-9 

og ikke arbeidstaker etter lovens § 1-8. 

Vilkårene for omgjøring etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c var til stede. Forvaltningen 

har vanligvis plikt til å omgjøre vedtak som er ugyldige grunnet innholdsmangel. Det foreligger ikke 

innrettelseshensyn hos A som tilsier at vedtakene likevel ikke bør omgjøres. Det gikk forholdsvis kort 

tid fra de feilaktige vedtakene og til mulig omgjøring ble varslet. 

  

  

Lagmannsrettens bemerkninger 
Som det framgår av saksfremstillingen ovenfor konkluderte Trygderetten med, at A ikke kan anses å 

være arbeidstaker i folketrygdlovens forstand. Det sentrale spørsmål i saken er om denne 

konklusjonen er basert på en uriktig rettsanvendelse. 

Lagmannsretten har i dette spørsmål delt seg i et flertall og et mindretall. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1967-02-10/%C2%A735
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Flertallet, lagdommer Hansen og ekstraordinær lagdommer Helliesen, er kommet til at Trygderettens 

rettsanvendelse er uriktig. Trygderettens kjennelse er derfor ugyldig. 

Mindretallet* Flertallet bemerker: 

Høyesterett har i senere tid behandlet grensedragningen mellom arbeidstakere og 

oppdragstakere/frilansere i flere avgjørelser. I Rt-2013-342 (Beredskapshjemdommen) ble 

konklusjonen at den private part i en avtale med barnevernmyndigheten om etablering av 

beredskapshjem, jf barnevernloven § 4-22, skulle anses om oppdragstaker, ikke som arbeidstaker, jf 

arbeidsmiljøloven § 1-8. I Rt-2013-354 (Avlasterdommen) svarte Høyesterett enstemmig ja på 

spørsmålet om en avlaster i en familie med særlig tyngende omsorgsarbeid var å anse som 

arbeidstaker i kommunen. Det samme ble resultatet i HR-2016-1366-A som gjaldt en 

avlaster/støttekontakt. Til forskjell fra Rt-2013-354 ble her avlastertjenesten utført i avlasterens eget 

hjem. I HR-2016-589-A (Ordførerdommen) vurderte Høyesterett arbeidstakerbegrepet i 

folketrygdloven § 1-8. Ordføreren ble ansett som frilanser etter lovens § 1-9. Saken gjaldt hvorvidt en 

politisk valgt ordfører med rettigheter og forpliktelser etter kommuneloven, men uten et 

kontraktsfestet ansettelsesforhold, skulle klassifiseres som «arbeidstaker» etter folketrygdloven. 

Faktum i denne saken stiller seg vesentlig annerledes enn i vår sak, men dommen inneholder 

uttalelser fra lovforarbeidene som kan ha betydning. 

I Ordførerdommen avsnitt 41 og 42 uttaler Høyesterett: 

«Det er altså gruppen ikke–ansatte lønnstakere som § 1-9 omhandler, og som bestemmelsen 

benevner som «frilanser». Men det framgår allerede under det jeg har sitert fra merknadene til § 

1-8 at dette gjelder flere yrkesgrupper enn det man normalt tenker på med en frilanser eller en 

oppdragstaker, jf. sitatet som gjaldt skatteetatens lønnstakerbegrep. En slik forståelse av 

bestemmelsen blir enda klarere når man ser nærmere på merknadene til § 1-9: 

«Med frilanser skal forstås 'ikke–ansatte personer' som mottar lønn eller andre godtgjørelser, 

som det skal betales arbeidsgiveravgift av, 

Gruppen omfatter mange utøvende kunstnere, journalister og andre som ikke kan anses som 

ansatt. Videre omfatter gruppen personer som mottar ulike former for lønn, provisjon, honorar, 

godtgjørelse som medlem i styrer og råd m.m.» 

Etter dette må § 1-9 forstås slik at uttrykket «arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller 

annen godtgjørelse» gjelder enhver person som har pensjonsgivende personinntekt, og som ikke 

«arbeider i annens tjeneste». Om karakteristikkene frilanser eller oppdragstaker passer ut fra 

vanlig språkbruk, er i denne sammenheng ikke avgjørende, da bestemmelsen klart er ment å ha 

en rekkevidde ut over disse kategoriene. Bestemmelsen framstår således som en 

«sekkebestemmelse» som gjelder enhver som verken er arbeidstaker eller selvstendig 

næringsdrivende. Denne forståelsen er også i samsvar med det som framgår av en naturlig 

lesning av lovens ordlyd.» 

Vår sak gjelder arbeidstakerbegrepet etter folketrygdloven § 1-8 og den private part i en avtale om 

«stilling som familiehjem» jf avtalene med TUA av henholdsvis 19. desember 2007 og 3. desember 

2009. Også familiehjem faller inn under barnevernloven § 4-22 som definerer fosterhjem som 

«private hjem som tar imot barn til oppfostring». 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2013-342
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-17-100/%C2%A74-22
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/%C2%A71-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2013-354
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2016-1366-a
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2013-354
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2016-589-a
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-9
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-17-100/%C2%A74-22
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Lagmannsretten* Flertallet kan ikke se at grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker/frilanser 

etter folketrygdloven § 1-8 bør trekkes annerledes enn etter arbeidsmiljøloven § 1-8; også når det 

gjelder folketrygdloven bør arbeidstakerbegrepet av rettighetshensyn gis en vid tolkning. Av 

forarbeidene til de to lovene følger at det angis tilnærmede identiske vurderingskriterier for 

grensedragningen, jf Ot.prp.nr.29 (1995-1996) s. 28 (folketrygdloven) og Ot.prp.nr.49 (2004-2005) s. 

73 (arbeidsmiljøloven). Hvilke forskjeller det er mellom de to typene fosterhjem, vil være av 

betydning for om familiehjemmet denne saken skal vurderes annerledes enn beredskapshjemmet i 

beredskapshjemdommen. 

På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets hjemmeside er beredskapshjem beskrevet 

slik: 

«Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel 

som følge av en akuttsituasjon. Dette er en krevende oppgave som stiller særlige krav til 

fosterforeldrene og familien som helhet. Som beredskapshjem har dere omsorgen for barnet 

inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter 

tilbake til foreldrene sine. 

Krav til beredskapshjem 

Vi ønsker at beredskapshjem har relevant utdanning og/eller kompetanse. Eksempler på slik 

utdannelse kan være barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller lærerutdanning. Tidligere 

erfaring som fosterforeldre, annen utdanning eller relevant erfaring kan erstatte dette kravet. 

Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring. Som 

beredskapshjem inngår du/dere avtale med Bufetat om lønn og andre vilkår». 

Om familiehjem heter det: 

«Familiehjem tar imot barn og unge som har så store utfordringer at de ikke kan fungere i et 

ordinært fosterhjem. I mange tilfeller vil plassering i et familiehjem erstatte et 

institusjonsopphold. 

Fosterhjemmet følges opp av egne konsulenter som instruerer og gir individuell veiledning i 

tillegg til at familiene får støtte til oppgavene gjennom gruppesamlinger med andre familiehjem. 

Krav til familiehjem 

En av de voksne er engasjert av Bufetat på heltid og inngår avtale om lønns- og øvrige 

betingelser. Det kreves i utgangspunktet at den voksen som er oppdragstaker har treårig relevant 

utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Eksempler på slik utdannelse kan være 

barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller lærerutdanning. Tidligere erfaring som 

fosterforeldre, annen utdanning eller relevant erfaring kan erstatte dette kravet. 

 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A71-8
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Familiehjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring. I tillegg vil 

familiehjemmene motta opplæring særskilt knyttet til de ulike oppdragene og blir gitt generell 

kunnskap på fagfeltet». 

Av departementets rundskriv med retningslinjer for statlige familiehjem og beredskapshjem – om 

ansvarsfordeling og krav til kompetanse (Q-28/2010) følger at en hovedforskjell mellom familiehjem 

og beredskapshjem er at førstnevnte tar imot barn til oppfostring og særlig oppfølging mens  

beredskapshjem tar imot barn som er akutt- eller kortidsplassert, jf punkt 1.2. andre ledd. Det er 

strengere krav til kompetanse for familiehjem, jf punkt 3.1. 

Lagmannsretten* Flertallet bemerker at mens den private part i Q-28/2010 benevnes som 

«oppdragstaker», ble A i avtalene av 2007 og 2009 benevnt som «arbeidstaker» og TUA som 

«arbeidsgiver» Også B er «fast ansatt arbeidstaker» i avtalen med Human Care (tidligere TUA) av 23. 

august 2017, syv år etter at rundskrivet ble sendt ut. I «fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem» av 

samme dato mellom barneverntjenesten og B heter det derimot i punkt 5.1 andre ledd at 

«fosterforeldre utfører oppdraget i sitt private hjem og er å anse som frilansere etter 

folketrygdloven». Av håndskrevet tilføyelse på B' avtaler fremgår at han likevel er arbeidstaker. 

Den rettslige klassifiseringen styres imidlertid av lovgivningen og bakgrunnsretten, og ikke av 

partenes klassifisering av avtaleforholdet. 

Ved vurderingen av A' forhold er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i de momenter som stilles 

opp i Ot..prp.nr.29 (1995-1996) s. 28. Her heter det: 

«Avgjørelsen av om en person skal regnes som arbeidstaker etter folketrygdloven beror på en 

skjønnsmessig helhetsvurdering. Det legges blant annet vekt på 

- om vedkommende har stilt sin arbeidskraft til disposisjon for en annen 
person (arbeidsgiveren), 

  

- om vedkommende er underlagt en annen persons (arbeidsgiverens) 
instruksjonsmyndighet og tilsyn, 

  

- om vedkommende har ansvaret for arbeidsresultatet, 

  

- om vedkommende har plikt til å utføre arbeidet personlig, 

  

- om vedkommende benytter en annens (arbeidsgiverens) redskaper, 
materialer og lokaler.» 

  

Det er likevel klart at det må foretas en konkret helhetsvurdering av arbeidsforholdet der også andre 

forhold kan komme inn med atskillig tyngde, jf Rt-2013-342 (Beredskapshjemdommen) avsnitt 46. 

 

http://www.lovdata.no/pro
http://www.lovdata.no/pro#reference/rundskriv/q-2010-28
http://www.lovdata.no/pro
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Det første momentet er om vedkommende har stilt sin arbeidskraft til disposisjon for en annen 

person (arbeidsgiveren). Det fremgår av de to arbeidsavtalene at A utvilsomt har plikt til å stille sin 

personlige arbeidskraft til disposisjon; hun er «ansatt som familiehjem». I Beredskapshjemdommen 

uttaler Høyesterett i avsnitt 50 at den private parts personlige arbeidsforpliktelse har begrenset vekt. 

Dette begrunnes i avsnitt 48 særlig med at 

«beredskapshjemmets ivaretakelse av de vanlige familiefunksjonene for et ekstra barn med 

nødvendighet innebærer at oppdragstakerens familie involveres på en måte som gjør at 

oppdraget – ut over den løpende beredskapen – ikke kan løses bare ved at C stiller sin personlige 

arbeidskraft til disposisjon.» 

Etter lagmannsrettens* Flertallets vurdering har Høyesteretts vurdering mindre betydning for vår sak. 

På bakgrunn av bevisføringen legger lagmannsretten* flertallet til grunn at A som familiehjem i lang 

tid hadde det daglige oppfostringsansvaret for to barn med store særlige behov. B forklarte i 

lagmannsretten at ektefellene følte at «hjemmet var en offentlig arbeidsplass» og at det ble «drevet 

miljøterapeutisk arbeid fra dag en». De spesielle utfordringene illustreres blant annet ved at det ikke 

var anledning til å ha andre barn eller dyr i familiehjemmet, og ved at A fikk fullt betalt for begge 

fosterbarna. A måtte naturligvis få bistand av sin ektefelle for å klare arbeidet, men 

kontraktsforholdet påla henne en personlig omsorgsforpliktelse for de to barna som hun hverken 

kunne sette bort eller overlate til andre uten kontrakt med TUA. Dette er noen annet enn å kunne 

overlate deler av arbeidet til en annen, slik f.eks. advokater, konsulenter og enkeltstående 

håndverkere kan. Etter lagmannsrettens* flertallets vurdering har den personlige arbeidsforpliktelse 

atskillig vekt i retning av at A var arbeidstaker. Så vel det første som det femte momenter i listen fra 

forarbeidene taler i den retning. 

Når det gjelder momentet om i hvilken grad A var undergitt instruksjonsmyndighet og tilsyn skiller 

også saken seg fra situasjonen i Beredskapshjemdommen. Arbeidsavtalene med TUA er knappe, men 

det fremkommer blant annet at 

«Arbeidstaker kan bli pålagt å utføre andre arbeidsoppgaver mot at lønn og rettigheter 

opprettholdes. Det forutsettes fleksibilitet med hensyn til å forsterke/avløse andre familiehjem 

m.v. i TUA sin regi 

Arbeidsgiver kan opprette arbeidsinstruks til stillingen, som arbeidstaker plikter å følge». 

Videre fremgår det av sitatet fra departementets nettside gjengitt ovenfor at familiehjemmet følges 

opp av konsulenter som blant annet gir instruksjon. A hadde også mottatt opplæring i regi av TUA. På 

bakgrunn av bevisføringen legger lagmannsretten* flertallet til grunn at plassering av i hvert fall 

fostersønnen hos A var erstatning for institusjonsopphold og at den faktiske styringen utøvet av 

offentlig myndighet gjennom Bufetat/TUA av den grunn var mer intensiv enn vanlig i andre ordinære 

eller forsterkede fosterhjem. 
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I HR-2016-1366-A (Avlaster/støttekontaktdommen) avsnitt 65 og 66 uttaler Høyesterett: 

«Etter min oppfatning må det under enhver omstendighet være tilstrekkelig for å konstatere et 

underordningsforhold at arbeidsgiveren har rettslig adgang til å utøve ledelse og kontroll. Dette 

følger direkte av sjupunktslisten hvor momentet er formulert som et spørsmål om 

arbeidstakeren «har plikt til» å underordne seg ledelse og kontroll. Spørsmålet er altså ikke om 

det rent faktisk utøves arbeidsledelse. Et underordningsforhold kan heller ikke utelukkes av at 

det i den konkrete situasjonen ikke er noe ledelsesbehov. Dersom det skulle kreves faktisk 

ledelse eller et ledelsesbehov, ville man åpne for at identiske stillingskategorier måtte 

bedømmes forskjellig; alt etter tjenesteyterens erfarenhet og behov for ledelse. Det ville i tilfellet 

gjøre arbeidstakerbegrepet lite robust. En slik løsning har ikke gode grunner for seg. 

Det må her understrekes at det med ledelse og kontroll menes et organisatorisk 

underordningsforhold, og ikke bare det tilsyns- og kontrollansvar som følger av helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd». 

På bakgrunn av bevisføringen legger lagmannsretten* flertallet til grunn at det i liten grad var behov 

for Bufetat/ TUA til å utøve de beføyelser som vanligvis følger av et underordningsforhold overfor A,  

men det var utvilsomt rettslig adgang til dette. Denne adgangen hadde grunnlag i et organisatorisk 

underordningsforhold, selv om dette i det daglige var lite fremtredende. 

Også dette momentet taler for at A i realiteten var arbeidstaker. 

Når det gjelder hvem som hadde ansvaret for arbeidsresultatet gir dette momentet begrenset 

veiledning i et løpende omsorgsforhold. Lagmannsretten* Flertallet finner det likevel mest dekkende 

å si at Bufetat/TUA bar risikoen, siden kommunen etter loven plikter å sørge for at ytelsen blir levert, 

jf. Rt-2013-354 avsnitt 53. Særlig tungtveiende er likevel ikke dette momentet. 

Arbeidet foregikk i det vesentlige i hjemmet til A, noe som trekker i retning av at hun var frilanser. 

Lagmannsretten *Flertallet finner likevel at dette momentet ikke har særlig betydning i A' disfavør 

fordi TUA for 7000 kroner i måneden leide en hybelleilighet i familiehjemmet hvor en ikke ubetydelig 

del av arbeidet ble utført. Det fremgår av leiekontrakten at «leiligheten benytte i.f.m. plassering 

av/arbeid med fosterbarn. Bruken er knyttet til oppgaver som: -avlasting, -skole/undervisning, -ART-

trening, -og andre lignende oppgaver». På denne måten har TUA etter særskilt avtale mot vederlag 

overtatt disposisjonsretten til en nærmere avgrenset del av «driftsmidlene», noe som understreker 

den spesielle situasjonen for dette aktuelle familiehjemmet. 

Etter dette er det lagmannsrettens* flertallets vurdering at de fleste relevante momentene taler for 

at A skal betraktes som arbeidstaker i relasjon til folketrygdloven § 1-8. 

I beredskapshjemdommen avsnitt 62 heter det: 

«Når jeg har blitt stående ved at C er oppdragstaker, skyldes det særlig at oppdraget etter sin 

karakter skiller seg markert fra ordinære arbeidsforhold. Fosterhjemsoppdrag kan utvilsomt være 

meget krevende og fordre betydelig innsats. Men kjernen i oppdraget er å stille til rådighet et  

 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/hr-2016-1366-a
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hjem hvor fosterbarnet så langt mulig skal være som et familiemedlem. En slik oppgave skiller 

seg i sine grunntrekk klart fra hva som naturlig kan karakteriseres som «arbeid i annens 

tjeneste.» 

I avsnitt 67 heter det: 

«Etter mitt syn kan det etter dette ikke være tvil om at oppdrag som ordinære fosterforeldre 

faller utenfor arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven § 1-8. Jeg mener at det samme må gjelde 

også for beredskapshjem, selv om preget av ordinær arbeidsinnsats her nok kan være noe 

større.» 

Etter lagmannsrettens* flertallets vurdering treffer denne argumentasjonen ikke i vår sak, noe også 

gjennomgangen av de ulike momentene har vist. A og ektefellen er barnløse og måtte forplikte seg til 

ikke å ha dyr eller andre barn i huset. En del av boligen var avsatt i forbindelse med 

omsorgsforpliktelsen A i egenskap av familiehjem hadde tatt på seg. Arbeidet som familiehjem for de 

to fosterbarna krevde svært stor arbeidsinnsats og, i hvert fall når det gjaldt fostersønnen, var 

alternativet langvarig institusjonsplassering. Det er ikke treffende å karakterisere kjernen i arbeidet 

til å være «å stille til rådighet et hjem hvor fosterbarnet så langt mulig skal være et familiemedlem». 

A utførelse av arbeidet krevde ekstraordinær arbeidsinnsats, en innsats hun var kvalifisert for og som 

gikk lenger enn hva som kreves i et ordinært fosterhjem eller beredskapshjem. 

Det sentrale for fosterhjemsordningen er at barna skal få et» hjem» slik at forholdet mellom 

fosterhjemmet og Bufetat/TUA vanligvis ikke har de samme kjennetegn og den samme 

arbeidsfordeling som en mer ordinær arbeidsplass er preget av. Men selv om fosterhjem som  

ordning generelt befinner seg nærmere et ordinært hjem enn en arbeidsplass, vil dette ikke gjelde 

uten reservasjoner. I vår sak minnet arbeidet i familiehjemmet vel så mye om i en institusjon som et 

ordinært hjem. 

Lagmannsrettens flertall har kommet til at A arbeidet i lønnet tjeneste for TUA og dermed var 

arbeidstaker etter folketrygdloven § 1-8. 

Det forhold at arbeidsgiver var et privat tilbyderselskap i stedet for Bufetat, kan ikke få noen 

betydning for konklusjonen. Som nevnt har A ikke hatt andre arbeidsgivere i det aktuelle tidsrom. 

Ansettelsesforholdet med TUA fremsto som stabilt og av lengre varighet. Selv om det er realiteten i 

avtaleforholdet som er avgjørende for klassifiseringen av det, vil det likevel være et moment at A har 

inngått en arbeidsavtale som utvetydig omtaler partene som arbeidsgiver og arbeidstaker. Avtalen 

fremstår langt på vei som en ordinær ansettelseskontrakt. Gjennom vitneførselen ble det bekreftet 

at dette også var i tråd med partenes intensjoner. TUA har hele tiden behandlet A som ansatt med 

normale ansettelsesvilkår, og ikke som frilanser. Det tilføyes at måten myndighetene har valgt å 

organisere tjenesten på – her ved å sette den ut til et privat selskap – verken fritar myndighetene for 

ansvaret for hvordan tjenesten utføres, resultatene eller overstyrer den arbeidsrettslige 

klassifiseringen av partsforholdet, jf HR-2016-1366-A avsnitt 61 flg. Hendelsene A ble utsatt for 

bekrefter et utfordrende og risikofylt arbeidsforhold og understreker behovet for den økonomisk 

trygghet folketrygdloven kapitel 13 gir. Dette er et argument av vekt for at arbeidstakerbegrepet bør  

 

 

 

http://www.lovdata.no/pro
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forstås slik at hun ikke havner i et arbeidsrettslig tomrom, men får det vern lovgivningen kan gi 

henne, jf Rt-2013-354 avsnitt 49. 

Flertallets konklusjon er etter dette at Trygderettens kjennelse er ugyldig grunnet 

rettsanvendelsesfeil. 

Lagmannsrettens mindretall, lagdommer Knudsen, kan ikke se at Trygderetten har lagt til grunn en 

uriktig forståelse av folketrygdlovens bestemmelser eller anvendt bestemmelsene uriktig når den 

konkluderte med at A ikke kan anses som arbeidstaker. Det er heller ikke sannsynliggjort å foreligge 

feil ved det faktum som er lagt til grunn ved avgjørelsen. 

Mindretallet slutter seg til Trygderettens redegjørelse for de rettslige utgangspunkter i saken, for 

dens forståelse av de relevante bestemmelser, for hvilke momenter som er relevante ved de 

konkrete skjønnsmessige vurderinger som må foretas og er også enig i de konkrete vurderinger som 

er gjort. 

Mindretallet finner Trygderettens begrunnelse fullt ut dekkende for sitt syn på saken, og kan ikke se 

at det er fremkommet noe som gir grunnlag for å bedømme dette på annen måte. Det vises derfor til 

Trygderettens begrunnelse. Det vises også til Statens anførsler og argumentasjon. Etter 

omstendighetene finner mindretallet det ikke nødvendig å begrunne sitt resultat utover dette. 

Som det framgår av Trygderettens kjennelse ble det konkludert med at vilkårene for å omgjøre til A 

ugunst de tidligere vedtak om å godkjenne skadene fra 2012 som yrkesskader var oppfylt. 

Mindretallet kan ikke se at det er grunnlag for å konkludere med at disse deler av kjennelsen er 

ugyldig/må oppheves. Slik mindretallet ser det, er omgjøringene ikke forankret i en uriktig forståelse 

eller anvendelse av forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c. Etter mindretallets syn har 

Trygderetten foretatt en tilstrekkelig og forsvarlig vurdering av om omgjøringsadgangen skulle 

benyttes, og det foreligger ikke innrettelseshensyn med slik vekt at adgangen ikke skulle vært 

benyttet. 

Mindretallet finner på denne bakgrunn at Staten blir å frifinne. Mindretallet finner det foreligger slike 

grunner som gjør det rimelig at A bør fritas fullt ut for å betale erstatning til Staten for påløpte 

sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. 

Basert på det resultat flertallet har kommet til, avsies dom om at Trygderettens kjennelse er ugyldig. 

A har vunnet saken og skal i samsvar med hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd ha full 

erstatning av sine sakskostnader fra motparten. Lagmannsretten finner ikke grunnlag for anvendelse 

av unntaksregelen i bestemmelsens tredje ledd. Advokat Klem har krevd erstattet 181 138 kroner i 

sakskostnader, herunder 53 250 kroner til og med anke til Trygderetten. Lagmannsretten legger 

oppgaven til grunn. 

Dommen er avsagt med den dissens som fremgår av premissene. 
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Domsslutning: 

  

1
. 

Trygderettens kjennelse, slutningens punkter 1,2,3 og 4, er ugyldig. 

  

2
. 

Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet betaler innen 2 -to- uker fra 
forkynnelse av dommen sakskostnader til A med 181 138 -
etthundreogåttientusenetthundreogtrettiåtte- kroner. 

  

  

* Rettet i medhold av tvistelovens § 19-8. 
3. mai 2018 
Rune Bård Hansen (sign) 
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Sak 51/18: Informasjon fra første samling i Bufdir ang utviklingsarbeid på fosterhjemsfeltet 

 Norsk Fosterhjemsforening har sagt ja til deltagelse i referansegruppe for utviklingsarbeid 

Bufdir utarbeider i perioden 1017-2020. Referansegruppen vil være rådgivende i Bufdir sitt 

utviklingsarbeid på fosterhjemsområdet. Det planlegges 2-4 møter per år.  Første møte ble 

avholdt 29. mai, og fagansvarlig deltok fra sekretariatet. Dette møtet ble avholdt med 

ressursgruppen tilstede. 

Som følge av barnevernsreformen vil endringer gjennomføres innen fosterhjemsomsorgen 

med mer ansvar over til kommunene. Bufdir utfører dermed utviklingsoppgaver som skal 

bidra til å styrke kvaliteten på fosterhjemsomsorgen i kommunene. Dette er også en 

realisering av oppgaver som er vedtatt utført iht Fosterhjemsmeldingen. 

Arbeidet styres av en styringsgruppe og det etableres en felles referansegruppe for alle 

oppdragene/ tiltakene som kan ivareta bredden i utviklingsarbeidet. Referansegruppen skal 

bestå av personer som ivaretar brukerperspektivet, forskningsbasert og erfaringsbasert 

kunnskap. Referansegruppen skal bestå av personer som ivaretar brukerperspektivet, 

forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap.  

Blant annet Stine Lehmann og Toril Haavik er representert, samt Hanne Ingerslev fra KS og et 

stort antall representanter fra utvalgte kommuner og fosterhjemstjenester.   

På det første møtet ble deltagerne bedt om å gå rundt på tre arbeidsstasjoner og gi innspill i 

løpet av 20 min på hver arbeidsstasjon i forhold til følgende tema:  

• Utvikling av digitalt kartleggingsarbeid for matching av fosterhjem og fosterbarn 

• Utvikling av modulbasert opplæring av fosterhjem 

• Arbeid med tiltak som kan hindre uønsket oppsplitting av store søskengrupper som 

må plasseres utenfor hjemmet.  

Som representant fra Norsk Fosterhjemsforening oppleves at arbeidet går med stor 

hastighet og involverer mange mennesker som oppfordres til å gi innspill.  Bufdir får stadig 

nye oppdrag fra Departementet, og bevilget beløp må brukes opp det året det er bevilget til.  

Ad brukermedvirkning, så har den litt skrinne kår. Dette handler jo om fosterhjem, men 

fosterhjemsstemmen er kun representert gjennom en plass i referansegruppen fra vår 

forening, mens kommuner og fosterhjemstjenester utgjør det store flertall representanter i 

ressursgruppen, og utgjorde rundt 35 deltagere i første samling.   
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Sak 51/18: Informasjon fra første samling i Bufdir ang utviklingsarbeid på fosterhjemsfeltet  

forts 

Bufdir har jobbet en god stund med de ulike prosessene på forhånd. Vi er dermed tatt med 

slik at brukermedvirkning for så vidt er ivaretatt. Det er imidlertid store temaer som er 

samlet til samme dag og som kunne vært splittet opp og vært enetema om 

brukermedvirkning skulle ha en realitet. Samtidig som den mengde spørsmål vi skal mene 

noe om, egentlig burde vært drøftet sentralt i foreningen før vi gir innspill.  

Vi har anledning til å komme med skriftlige innspill underveis. Spørsmålet er hvordan vi skal 

kunne få tak i erfaringskompetansen til våre medlemmer, og kunne formidle den inn i 

arbeidet til Bufdir.  

Sekretariatet foreslår at det lages en mappe tilsvarende den som gjelder 

Fosterhjemsutvalget, som ligger på vår nettside, og hvor alt av dokumenter legges inn. 

Dermed kan de som er interessert i å lese saksdokumenter, herunder forskningsdokumenter 

fra Sintef, dermed enkelt bli informert. Våre innspill vil også legges der.  

 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret tar til orientering gjennomføringen av første samling i den nasjonale 

referansegruppe og - ressursgruppe i utviklingsarbeidet på fosterhjemsfeltet. Arbeidet har 

en varighet fra 2017-2020 med to til fire møter i året.  Informasjon vil bli gitt på vår nettside, 

og Norsk Fosterhjemsforening ønsker kontinuerlig innspill fra tillitsvalgte og medlemmer.  
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Sak 52/18: Innspill til veileder om netthets  

Denne saken ble meldt til både Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) og KS fra 

Norsk Fosterhjemsforening høsten 2016.  Først i mai 2017 innkalte Bufdir og KS til 

innspillskonferanse.  Her ble det lagt vekt på de ansattes stilling ved trusler og uthenging på 

sosiale plattformer.  Tiltross for at vi som organisasjon har meldt om behovet for å beskytte 

fosterfamilier i slike sammenheng ble oppdragstakere (fosterforeldre) i liten grad nevnt.   

Vi etterlyste veileder gjennom høsten 2017.  I desember 2017 og januar 2018 kom det en 

trusel om at på en spesifikk dag og klokkeslett skulle foreldre samle seg og hente sine barn 

ut av fosterhjem.  Norsk Fosterhjemsforening presset på at Bufdir skulle anmelde denne 

saken – noe de også gjorde.   

I midten av mai kom det en informasjon fra Bufdir om at veileder ang netthets ville bli 

lansert 1 juni.  På spm om den ikke skulle være på høring fikk vi et negativt svar men den ble 

oversendt forening til rask gjennomlesning.   

Etter gjennomlesning fant vi behov for å skrive vedlagt innspill og ba de omstendig om å ta gi 

barnevernet et tydeligere ansvar ovenfor fosterhjem.   

Viser til vedlegg.  Bebudet veileder foreligger ikke på tidspunkt da denne saken skrives.  Men 

vil bli oversendt da den lanseres. 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret tar innspill fra Norsk Fosterhjemsforening ang veileder om hvordan håndtere 

sjikane, hets og trusler til orientering.  Hovedstyret stiller seg meget kritisk til at lanseringen 

gjøres uten høring, og vi pt ikke kan se at fosterhjem får den beskyttelsen de bør ha fra det 

offentlige barnevern.  
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Til Bufdir  

Via epost  

Oslo 22.05.2018 

 

Innspill til veileder utarbeidet av Bufdir: «Råd for å håndtere sjikane, hets og trusler» 

innledning 

Norsk Fosterhjemsforening viser til ovennevnte veileder som vi har fått anledning til å gi innspill på.  

Norsk Fosterhjemsforening viser også til foreningens mange initiativ overfor myndighetene for å 
sette temaet på dagsorden i det mange fosterforeldre utsettes for sjikane, hets og trusler som følge 
av at man påtar seg den offentlige oppgave å være fosterhjem. 

Oppdragstaker kontra ansatt – bør vernet i ekstreme situasjoner være forskjellig?  

Så vel fosterforeldre som ansatte kan oppleve å bli utsatt for hets, trusler og sjikane fordi de utfører 
arbeid for det offentlige som kan sette sterke følelser i sving hos andre mennesker.  

Iht arbeidsmiljøloven har ansatte krav på beskyttelse, vern, oppfølging og tilrettelegging. 
Fosterforeldre har som kjent kun oppdragstaker status i relasjon til det offentlige. Det er ikke etter 
eget valg, men slik det offentlige per i dag velger å organisere omsorgsoppdraget. Det offentlige har 
imidlertid full frihet til å gi fosterforeldre en oppfølging og et vern på lik linje med ansatte.  Behovet 
for vern er jo det samme.  Det er urimelig om fosterforeldre skal stilles dårligere enn ansatte i slike 
ekstremt belastende situasjoner som veilederen gjelder.  

Det er positivt at man nå har fått en egen ramme-boks i veilederen som gjelder fosterhjem.  Dermed 
er fosterforeldre ikke lenger usynlige i denne problematikken. Vi anser at veilederen imidlertid i stor 
grad legger opp til en større grad av beskyttelse og ivaretagelse overfor ansatte som utsettes for 
sjikane og hets, enn for fosterforeldre.  

Er det virkelig meningen at fosterforeldre i så liten grad skal ivaretas i slike situasjoner sammenlignet 
med ansatte i barnevernstjenesten? Vi anser at vernet og ansvaret fra det offentliges side må være 
likt. Fosterforeldre er ikke beskyttet av kollegaer og får ikke støtte på en arbeidsplass – de er alene og 
må derfor gis særdeles mye fokus og støtte i slike krevende situasjoner.  

Norsk Fosterhjemsforening ber om følgende endringer:  

Det må komme mye klarere frem helt innledningsvis at det er barnevernet som skal ta ansvaret for 
sjikane, hets og trusler mot fosterhjem. I veilederen står det mye om hva du som fosterforelder skal 
gjøre, men ikke så mye om hva barnevernet skal gjøre i forhold til fosterforelder som kommer i en 
slik vanskelig situasjon.  Det må fremgå uttrykkelig av retningslinjer for leder at disse retningslinjene 
også gjelder i forhold til fosterforeldre, ikke bare i forhold til ansatte.  

Fosterforeldre må få det samme tilbud om oppfølging som ansatte. Det må være en offentlig 
oppgave å anmelde forhold og følge opp anmeldelse, med mindre fosterforeldre protesterer på at 
anmeldelse inngis. 

For eksempel: under overskrift kommunalt barnevern kan det stå:  
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«i denne veilederen kan du lese om hva du som ansatt, som fosterforelder, eller leder kan, bør og skal 
gjøre når du eller en av dine ansatte, eller innleide fosterforeldre, blir utsatt for sjikane, hets eller 
trusler.  

Kommentar: på denne måten viser man at fosterforeldre er likestilt med ansatte og skal ivaretas av 
leder på lik linje med at leder ivaretar sine andre ansatte.  

En del forskjeller bør etter vår mening rettes opp for å få likt beskyttelsesnivå mellom fosterforeldre 
og ansatte:  

- Oppfordring om å kontakte saksbehandler i barneverntjenesten/ samt i 
fosterhjemstjenesten. Her må man bestemme hvem som skal ha ansvaret for å følge opp 
situasjonen – er det privat eller statlig barnevern?  

- Det står at arbeidsgiver skal ha rutiner og retningslinjer for forebygging oppfølging og 
opplæring av ansatte med tanke på sjikane hets og trusler –bør ikke tilsvarende gjelde mht 
rutiner for opplæring og ivaretagelse av fosterforeldre?  

- Det fremgår at nærmeste leder skal sørge for at du som medarbeider blir ivaretatt – noe slikt 
mangler i teksten i forhold til fosterforeldre. Skal ikke disse ivaretas? 

- Under kontakt din lokale fosterhjemstjeneste – bør det gis en link til telefonnummer på 
vakttelefon. Vi er meget usikker på om denne vakttelefonen oppleves å ha en støttende 
funksjon.  Hvilket vern gis ansatte på kveldstid av sin arbeidsgiver når man utsettes for 
trusler? Fosterforeldre må gis det samme vernet og stilles som om de var ansatt.  

- Mht anmeldelse så bør det fremgå at det er barneverntjenesten som har ansvar for å følge 
opp at anmeldelse blir levert. Denne belastningen bør ikke ligge på fosterforeldre.  

- Bør ikke sjikane og trusler mot fosterforeldre registreres i kommunens system for skader og 
avvik på lik linje med ansatte?  

- Mht oppfølging av fosterforeldre – bør det ikke også for dem være slik at barneverntjenesten 
har ansvar for å gi riktig oppfølging etter en hendelse med sjikane hets og trusler? Det skrives 
ikke noe om dette med bistand og tilbud fra bedriftshelsetjeneste og tilrettelegging etc etter 
at man er utsatt for trusler, hets, sjikane som fosterforeldre. Slik kan det ikke være.  

Fosterforeldre må også bli ivaretatt. Dette både fordi de har påtatt seg et omsorgsansvar slik 
at det er av betydning for barnets beste. Men også fordi de er personer som i kraft av det å 
være fosterforelder som settes i krevende situasjoner på grunn av et offentlig oppdrag, må 
bli tatt vare på også for sin egen del.  

 

For Norsk Fosterhjemsforening 
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Sak 53/18: Valgkomiteens konstituering av nytt hovedstyremedlem 

Valgkomiteens innstilling til behandling i hovedstyrets møte 08-10 juni 2018. 

Valgkomiteen har diskutert hvilke kandidater vi ser som mest egnet til å fylle rollen som nytt 

medlem i hovedstyret. De to vi har landet på er Inge Kirknes og Anne-Birgitte Løvlien. 

Valgkomiteen er delt på hvilken av de to som er mest egnet i rollen som nytt 

hovedstyremedlem.  

Men med fokus på kjønnsfordeling og geografisk fordeling har flertallet gått inn for Inge 

Kirknes. 

Så vi protokollfører i henhold til punkt åtte i våre retningslinjer at det er uenighet i 

valgkomiteen. 

Så i henhold til punkt 16 i retningslinjene konstituerer flertallet i valgkomiteen Inge Kirknes 

som nytt hovedstyremedlem. 

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten forsalg til vedtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side | 73 

HOVEDSTYRETS MØTE 08-10 JUNI 2018 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato:  28.05.2018 

Sign:  

 

54/18: Bakvakt sommer 2018 

Det vil være sommerstengt i sekretariatet i juli måned.   

Norsk Fosterhjemsforening har ikke akuttsaker bortsett fra dersom det skulle bli en 

mediesak hvor vi bør uttale oss.   

Tidligere år har styreleder og nestleder i hovedstyret påtatt seg denne oppgaven.  Person og 

tidspunkt for tilgjengelighet gjennom sommeren må fremgå i vedtak.  Dette vil også legges 

som info på vår web og i vårt siste nyhetsbrev før sommeren.  

 

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten forslag til vedtak 

 


