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Tilstede: 

Styreleder:  Lene P. Våmartveit 

Nestleder:  Merete Skaarud 

Styremedlem:  Helle Christensen 

Styremedlem:  Tommy Hæggernæs 

Styremedlem:  Solfrid Ruud Rekdal 

 

Generalsekretær: Tove M S Wahlstrøm    
 

Ingen av varaene hadde anledning til å møte 

 

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 

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 

fosterhjemsfeltet  

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

SAK 53/18: Valgkomiteens konstituering av nytt hovedstyremedlem 

SAK 54/18: Bakvakt sommer 2018 

SAK 55/18: Søknad om delvis dekning av reiseutgifter… 
 

Eventuelt  

• Informasjon fra møte med statsråd Helleland (Avlyst fra statsråds side. Nytt møte 22. 

juni 2018) 

• Ref fra besøk av 9 regjeringsmedlemmer fra the Czech Parlament (viser til fb, 

nyhetsbrev for juni og Fosterhjemskontakt) 

• Innspill fra hovedstyret til 114/17 utvalg (Regionkontakt tar kontakt med 

fylkesforeningene i forhold til innspill til utvalget innen 10 august slik at utvalget gjennom 

helgen 22-24 august kan gjennomgå og diskutere innspillene.  Fylkene sender innspillene 
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til Helle Christensen på epost helly-c@online.no med kopi til 

post@fosterhjemsforening.no ) 

• Planlegging av Arendalsuka 2018 (viser til sak i dagens møte, det lages en flyer med 

kun 10 setninger – proff trykkeri.  Infomateriell lages i nært samarbeid med hovedstyret 

og sekretariatet. Skjema som er benyttet tidligere endres – vaktordning settes opp i 

samarbeid med Aust-Agder)  

• Gjennomgang av retningslinjer for hovedstyret (utsettes til augustmøtet) 

• Behov for å kjøpe nytt datautstyr, mulig skifte av leverandør, innkjøp av tv skjerm for 

PP fremvisning mv. 

• Kostnadsoverslag ledersamling 2018 (kommer med mer informasjon) 

• Fylkessammenslåing og endring av navn, konsekvenser for Norsk (egen sak i neste 

hovedstyremøte aug. Frivillighet Norge har meldt at de kommer med info i løpet av 

høsten i forhold til tema.) 

 

 

 

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. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 20.04.2018 

 

 

 

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. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar regnskapsrapport for april 2018 til orientering.   

 

 

 

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) 

 

mailto:helly-c@online.no
mailto:post@fosterhjemsforening.no
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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 

 

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.   

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   drift kr 35 000 + aktivitet kr 35 000 

Aust-Agder  kr 28 107    drift kr 30 000 

Telemark  kr 38 096   drift kr 30 000 + aktivitet kr 45 000 

Sør Trøndelag  kr 214 426 + 91 430  drift kr 10 000 + aktivitet kr 10 000 

Oppland  kr 15 619   drift kr 30 000 + aktivitet kr 25 000 

Nordland  kr 139 985   drift kr 35 000 + aktivitet kr 30 000 
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Fylke   På konto    Søknadsbeløp 

Finnmark  kr 69 574   drift kr 30 000 + aktivitet kr 30 000 

Møre og Romsdal kr 78 954   drift kr 25 000 + aktivitet kr 25 000 

Buskerud  kr 93 823   aktivitet kr 40 000         

Østfold  kr 89 443   aktivitet kr 20 000 

Hordaland  kr 99 362   aktivitet kr 20 000 

Vest-Agder  kr 100 949   aktivitet kr 10 000 

Oslo   kr 190 705   aktivitet kr 15 000 

Nord-Trøndelag etterspurt   aktivitet kr 50 000 

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret har lagt vekt på søknadens innhold, fylkesstyrets egne midler (saldo på bank), 

geografi og støtte i forhold til organisasjonskurs. Etter å ha avsatt utgifter til ledersamling 

oktober 2018, og aktuell fordeling, står det igjen ca. kr 70 000 til neste søknadstidspunkt 

(oktober).  Fra 2019 vil det bli færre midler avsatt til fordeling da refusjon av 

medlemskontingent for Akershus fra januar 2018 går til fylkesforeningen Oslo.  Hovedstyret 

oppfordrer fylkesforeningene til aktivt å søke midler også utenfor foreningen. 

Hovedstyret godkjenner følgende utbetalinger:                                  

Vestfold:  Drift kr 15 000 + aktivitet kr 15 000   kr 30 000                            

Aust-Agder:  Drift       kr 30 000            

Buskerud:  Aktivitet      kr 20 000 

Telemark:  Drift kr 20 000 + aktivitet kr 15 000   kr 35 000                        

Oppland:  Drift kr 30 000 + aktivitet kr 20 000   kr 50 000            

Nordland:  Drift kr 15 000 + aktivitet kr 10 000   kr 25 000             

Finnmark:  Drift kr 25 000 + aktivitet kr 15 000   kr 40 000        

Østfold:  Aktivitet      kr 15 000         

Hordaland:  Aktivitet      kr 15 000       

Vest-Agder:  Aktivitet      kr 10 000           

Oslo:   Aktivitet      kr 10 000        

Møre og Romsdal: Drift kr 10 000 + aktivitet kr 20 000   kr 30 000   

Nord-Trøndelag: Aktivitet, bankutskrift fremlegges før utbetaling kr 20 000        
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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.  

 

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 

http://www.gosh-respond.no/
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I tillegg kommer følgende: 

• Leie av sjøhus ca. 10’000,- 

• Leie av telt og standplass ca. kr 12 000 

• Mat (frokost, lunsj 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 + lunsj 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.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner å gå inntil kr 10 000 over oppsatt budsjett for Arendalsuka 2018.  

Fra hovedstyret stiller styreleder Lene P Våmartveit og Helle Christensen frem til og med 

onsdag. Fra sekretariatet stiller generalsekretær Tove M S Wahlstrøm og fagansvarlig 

Marianne Oftedahl.  Vaktlister samordnes med fylkesforeningen i Aust-Agder. 

 

 

 

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  
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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.  

 

Hovedstyrets 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.  

 

 

 

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. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering evaluering og oppsummering av organisasjonskurs 2018. 
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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 3 til 5 mai 2019. 

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

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner 3-5 mai som tidspunkt for organisasjonskurs 2019. 

2) Hovedstyret kommer tilbake med sted for avviklingen av neste års 

organisasjonskurs  

 

 

 

Sak 42/18: Regionkontakt 2018-2019 

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

april 2018 er ny nestleder tiltrådt hovedstyret.   

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret opprettholder funksjonen regionkontakt med endrede retningslinjer og 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 

 

Hovedstyrets godkjenner følgende endringer av retningslinjer for regionkontakt i 

hovedstyret: 

 

Målsetting for at det er en regionkontakt 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. 

Regionkontakten skal minske eventuell avstand mellom fylkesforening og Norsk 

Fosterhjemsforening sentralt 

 

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

Fylkesforeningene i hver region får samme kontaktperson, fortrinnsvis hovedstyremedlemmet 

fra egen region. 

2. Regionkontakt får tilgang til fylkesforenings sharepoint for å bli oppdatert om 

følgende: 

➢ årsmøtepapirer  

➢ styreprotokoller  

➢  medlemsblad eller annen medlemsinformasjon 

3. Regionkontakten deltar i fylkesforeningens facebookside/medlemssiden 
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4. Forut for hvert hovedstyremøte skal regionkontakten kontakte foreningens leder 

(nestleder, annet styremedlem). 

Innhold i kontakten mellom fylkene og regionkontakt kan være: 

Evt. spørsmål fra fylkesforeningen til hovedstyrets saksliste og brev fra sekretariatet, 

informasjon om viktige vedtak, frister, oppfølging av saker fra Norsk Fosterhjemsforening 

sentralt til behandling i fylkesforeningene o.l. 

Hvis regionkontakten 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. Regionkontakten skal bistå fylkesforening ved behov. 

6. Vara i hovedstyret trer inn i alle områder for regionkontakt da denne av forskjellige 

grunner blir forhindret fra å utføre oppgaven.  

 

 

 

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

gjennomgå punkter av betydning.  

 

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.  

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 
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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.  

 

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.   

 

Hovedstyrets vedtak 

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

alle nivå i organisasjonen. Regionkontakt følger opp personvern med fylkene i sin region.  

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.   

 

 

 

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  
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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.  

 

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 
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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:  

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.   

Fra diskusjon i hovedstyrets møte 8-10 juni 2018 

Fylkesforeningene ble oppfordret til å komme med innspill til denne saken.  Vi mottok 

innspill fra to fylkesforeninger hvor de mente at det både er positivt og negativt å inngå 

samarbeid.  Og om foreningen gjør dette – må det inngås klar, avgrenset avtale.  

Hovedstyret diskuterte sakens fordeler og ulemper.  Fagforbundet har økonomiske midler til å 

føre saken inn i rettsinstansene samt at de har forhandlingsmuligheter.  Dette har ikke Norsk 

Fosterhjemsforening.   

Fremover vil det bli viktig å finne sak/saker som har stor innvirkning for mange av våre 

medlemmer.  En ting er å finne saker som egner seg inn i rettsapparatet – en annen ting er å 

finne fosterforeldre som er villige til å stå i en slik rettsprosess.   

 

Hovedstyrets vedtak 
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Hovedstyret godkjenner et avgrenset, midlertidig samarbeid på sak med Fagforbundet.  Norsk 

Fosterhjemsforening skal innkalle til møte med ledelsen i Fagforbundet, hvor det skal avtales  

hvordan samarbeidet mellom Norsk Fosterhjemsforening og Fagforbundet skal refereres i 

media. 

Medlemmer og tillitsvalgte i Norsk Fosterhjemsforening har ingen forpliktelser til å melde 

seg inn i Fagforbundet pga av dette avgrensede samarbeidet.   

Det vil bli gitt fortløpende informasjon underveis i prosessen. 

  

 

 

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.   

 

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.  
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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.  

 

 

Hovedstyrets vedtak 

 

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

utfordringene? Hva er løsningene? avholdt 3-4 mai 2018 til orientering. 

 

 

 

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, 

http://www.fosterhjemsforening.no/
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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. 

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.   

 

Hovedstyrets 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.    

 

 

 

Sak 47/18: Høring, Oppgavefordeling mellom stat, region og kommune 
Det vises i sin helhet til vedlagt høring 

 

Hovedstyrets 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 

 

http://www.fryshuset.se/
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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 

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at Norsk Fosterhjemsforening formidler informasjon om Ung Norge 

på våre websider, facebookside og artikkel i Fosterhjemskontakt.  

Fylkesforeningen Oslo inngår i tillegg et samarbeid med Ung Norge i forhold til aktiviteter 

ved familiesamlinger.  Ung Norge trekkes også inn i samling med ungdomsutvalget. 

Samarbeidet evalueres i november 2018.         

            

            

          

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 diskuterte hvorvidt det skal settes i gang en medlemsundersøkelse med bakgrunn 

i den store misnøyen i samspillet mellom fosterforeldre og barnevernet.   

Med bakgrunn i 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.   
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Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar forslag fra Bent Ulleland til orientering og berømmer innspillet.  Han har et 

stort poeng, men i forhold til handlingsplan, tiltaksplan, pågående prosjekt som har til hensikt 

å bedre samarbeid mellom fosterforeldre og barnevernet samt Fosterhjemsutvalget som skal 

legge frem en NOU i desember ønsker hovedstyret å vente med en slik meningsmåling inntil 

forslagene foreligger i desember.  Hovedstyret ønsker eventuelt å ta opp innspillet om 

medlemsundersøkelse i tiltaksplan 2019. 

 

 

 

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. 

 

Hovedstyrets 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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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.   

 

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.  
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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.  

 

Hovedstyrets 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.  

 

 

 

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 innspills-

konferanse.  Her ble det lagt vekt på de ansattes stilling ved trusler og uthenging på sosiale 

plattformer.  Til tross 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 

trussel 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 omstendelig 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. 

Saken viser klart hvor ubeskyttet fosterforeldre er i sin oppdragstakerrolle.  

 

Hovedstyrets 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.  

Veileder ble ikke lansert 1 juni som bebudet. Dersom ikke veileder ivaretar fosterforeldre i 

en eventuell revidert veileder, vil Norsk Fosterhjemsforening vurdere å løfte saken for bl.a. 

media.  
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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. 

 

Hovedstyrets vedtak 

 

1) Hovedstyret tar til orientering valgkomiteens konstituering av Inge Kirknes som nytt 

hovedstyremedlem frem til landsmøtet 2019. 

2) Hovedstyret ser behov for ytterligere presisering av pkt 16 i valgkomiteens 

retningslinjer, og kommer tilbake til egen sak som skal fremmes i landsmøtet 2019. 

 

 

 

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.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at styreleder Lene P Våmartveit er bakvakt i perioden sekretariatet 

holder stengt i juli 2018.   
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55/18: Søknad om delvis dekning av reiseutgifter i forbindelse med Nordisk 

barnevernkonferanse  

Bakgrunn 

Ref søknad fra tillitsvalgt i Hordaland fylkesforeningen: 

Eg sitter i styret til Hordaland barnevernsamband som representant for Norsk 

fosterhjemsforening Hordaland. Vi er spurt om å arrangere Nordisk barnevernkongress i 

Bergen i 2019/2020, og i den samanheng planlegger vi å reise på årets kongress på Island for 

å både innhente fagleg kunnskap, men også kunne sjå og lære korleis dette blir arrangert og 

gjennomført.  

Det er ønskeleg at «institusjonane» (kommuner, høgskuler, Bufetat o.l. i Hordaland) som 

kvart av medlemmane representerar skal dekke halvparten av utgiftane til reise og 

kongressavgift, men sidan eg representerar NFF Hordaland som er ein frivillig organisasjon 

med begrenset økonomi så kan NFF ikkje dekke desse for meg.  

Derfor ønsker eg å søke om støtte til reiseutgifter (ca kr 5000) til dette arrangementet frå 

hovedstyret til Norsk Fosterhjemsforening, då eg tenker at det er viktig og relevant at 

fosterhjemsforeningen å delta på denne kongressen og dermed kunne vere inkludert i 

planleggingen av Nordisk barnevernkongress i Bergen. 

Hovedstyret behandlet saken i hovedstyrets møte 8-10 juni.  Det er positivt at tillitsvalgte i 

flere sammenheng kan profilere Norsk Fosterhjemsforening, og det er positivt at søker sitter 

i Norsk Barnevernsambands styre.  Det er imidlertid ikke avsatt en sentral pott til denne type 

representasjon for fylkene.   

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret kan ikke etterkomme søknad fra tillitsvalgt i Norsk Fosterhjemsforening 

Hordaland for søknad om dekning av delvis reiseutgifter i forbindelse konferanse hvor søker 

er styremedlem i annen organisasjon (Norsk Barnevernsamband). Sentralt er det ikke satt av 

midler på budsjettet til søknader utover driftsstøtte- og aktivitetsstøtte i fylkene.  

Hovedstyret oppfordrer søker til å få dette dekt gjennom sin fylkesforening. 

 

 

 

 

 

                                                  Lene Printzlau Våmartveit 

                                                                  Styreleder  
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