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Eventuelt 

• Ref innlegg på Østensjø bydelsutvalg – kort referat legges ut på intranett 

• Ref møte med statsråd/Fosterhjemsutvalget – referater legges ut under fanen 

Fosterhjemsutvalget 

• Tiltaksplan 2018, internt skjema er et arbeidsdokument for hovedstyret som går opp 

mot aktiviteter, tidpunkt, ansvar og resultat.  Skjemaet er til god hjelp da foreningen 

skal lage resultatrapport til Bufdir hvor det skal fremgå aktivitet i forhold til tildelte 

driftsmidler. 

• Samarbeid med Fagforbundet. Hvilke saker og hvilke fosterforeldre. Denne saken ble 

det ikke tid å diskutere.  

• Ungdomsutvalget orienterte om sine aktiviteter. 

Norsk Fosterhjemsforening og ungdomsutvalget har gått inn i et samarbeid med 

UngNorge. 

 

Aktiviteter i 2018: 

- 21. - 22. september: Ungdomsutvalget skal ha samling med sine deltakere 

- 22. - 23. september: Ungdomshelg på Østlandet i samarbeid med UngNorge 

- Planlegge helgekurs 2019 med foreleser 

- Samarbeidsmøter med UngNorge 
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Aktiviteter i 2019: 

- Ungdomshelger arrangert andre landsdeler enn Østlandet 

- Helgekurs for ungdom som nærmer seg myndighetsalder: Å kunne møte 

voksenlivet mer robust 

- Sommersamling for ungdom på Jeløya 21. - 23. juni. – notat legges på intranett 

• Foreløpig referat fra Utvalg 114/17`s første møte 24-26.08.2018. Oppdatering vil bli 

gitt på ledersamling. 

 

 

 

 

SAK 56/18: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 08-10.06.2018 
Protokoll fra hovedstyrets møte 08-10.06 ble lagt ut på intranett i uken etter hovedstyrets 

møte.   

 

Protokoll legges frem for signering i hovedstyrets møte 31.08-02.09. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 08-10.06.2018 

 

 

 

 

SAK 57/18: Halvårsregnskap 2018 
Generelt sett skyldes avvik mellom virkelige tall og budsjett i all hovedsak periodisering av 

inntekter og kostnader. 

 

Andre del av tilskudd fra Bufdir er utbetalt 3 juli (kr 2.050.00) og kommer dermed ikke med 

på resultatet for 1. halvår. 

 

Inntekter fra annonsesalg Fosterhjemskontakt (konto 3060) gjelder for nr 1 og 2 i 2018.   

Andre inntekter (konto 3310) er inntekter knyttet til gaver gitt via vår Facebookside samt litt 

inntekter i forbindelse med streaming av Fosterhjemskonferansen. 

 

Konto 3411 er faktura knyttet til Wenche Foss prisen og konto 3710 er administrasjonstillegg 

(kr 154 000) mottatt fra ExtraStifelsen i slutten av juni og vedrører tillegg for alle pågående 

prosjekter.  

 

Når det gjelder kostnadssiden så ligger vi totalt sett under budsjett på kostnadsbruken så langt 

i 2018, og det har nok hovedsakelig å gjøre med periodiseringen mellom budsjett og virkelige 

tall. 

 

Når det gjelder balansen så består denne på eiendelssiden hovedsakelig av kundefordringer og 

bankinnskudd.  Gjelden består av ordinære kreditorer og skyldige offentlige avgifter som mva 

og aga.  
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Beholdning prosjektmidler (konto2016) er også avstemt pr. 30.06.2018 og stemmer overens 

med prosjektregnskaper ført pr. samme dato.  Prosjektmidler føres etter kontantprinsippet slik 

at det som er mottatt i juli først er tatt med som prosjektmidler i juli og synes dermed ikke på 

halvårsregnskapet.  

 

Med et overskudd på kr 277.541.- pr 30.06.2018 er dermed også egenkapitalen styrket 

tilsvarende i halvårsregnskapet.   

 

Revisor vil ha gjennomgang av halvårsregnskapet 05.09.2018.  Tilbakemelding vil være 

muntlig for halvårsrapport. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering halvårsregnskap 2018.   

 

 

 

 

SAK 58/18: Evaluering av annonsesalg på Norsk foreningens hjemmeside   
Viser til sak 111/17 hvor hovedstyret vedtok følgende: Hovedstyret godkjenner at Bell Media 

annonsører får mulighet til inntil ti annonser på Norsk Fosterhjemsforenings webside.  Dette 

evalueres fortløpende og gjennomgås ved ny avtale mellom Bell Media og Norsk 

Fosterhjemsforening 

  

Bell Media har ansvar for annonsesalg i forbindelse med Fosterhjemskontakt.  Da  

Bell Media henvendte seg i begynnelsen av november 2017, formidlet de behovet for digital 

annonsering.  De så også muligheter til å øke omsetningen utover dagens nivå hvis vi kan 

tilby kundene flere kanaler for annonsering.    

Vi igangsatte annonsering på vår webside i februar 2018.  Avtalen mellom Norsk 

Fosterhjemsforening og Bell Media var at det skulle balanseres med annonsører både fra det 

offentlige barnevern, det idelle og private. Totalt antall annonser er satt til 10.  

 

I dag (august 2018) har vi følgende annonsører: Linnea kompetansesenter, Oslo kommune 

ved Barne- og familieetaten, Klokkergård, Varphaugen, Brusetkollen og Humana.   

Disse annonsørene har også annonser i Fosterhjemskontakt.  Bell Media uttaler at de har 

merket at trykte annonser har gått tregere, men kan meddele at nettsalg har lønt seg. De mener 

videre at det er fremtidsrettet, og at de fleste organisasjoner går over til nettannonser sammen 

med annonser i respektive bland.  Bell Media skal selge annonser i høst og annonsørene 

ønsker å vite om de kan vises også i 2019 og 2020.   

 

Bell Media ønsker å ha nåværende ordning inn i hovedsavtalen mellom Norsk 

Fosterhjemsforening og Bell Media.  De ønsker for sine annonsører en mer forutsigbar 

ordning og ønsker en go fra hovedstyret (se ref vedtak fra 111/17)  
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Regnskap pr juni 2017 hadde Norsk Fosterhjemsforening annonseinntekter på kr 687 676 og 

pr juni 2018 kr 630 839 (to blad).  Det viser en liten nedgang fra fjorårets salg og kan ha 

sammenheng med at Bell Media merker et tyngre salg i de trykte annonsene - gjelder for alle 

organisasjoner.  Det er vanskelig å forstå hvis nedgangen har en direkte sammenheng med at 

vi har startet salg av annonser på nett.   

 

Hovedstyrets vedtak: 

 

1) Hovedstyret godkjenner fortsatt salg av annonser på Norsk Fosterhjemsforenings 

webside. Dette vil fremgå som et tillegg til hovedavtalen mellom Norsk 

Fosterhjemsforening og Bell Media 

2) Hovedstyret foreslår å utvide kontrakten med Bell Media i forhold til fylkessidene.  

Dette tas opp på ledersamling 19-21 oktober. 

 

 

 

 

SAK 59/18: Arendalsuka 2018 
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.   

 

Deltakelse i 2018 var Norsk Fosterhjemsforenings fjerde.  Planleggingen forut for 

Arendalsuka ble som i fjor gjort i nært samarbeid med Norsk Fosterhjemsforening Aust-

Agder.  De fikk til at vår standplass (Kanalplassen 3) ble ved siden av Bufetat Sør, noe som 

kom begge til gode.  Vi har også i år leie telt med vegger, gulv, stoler og bord. Gavel med 

foreningens logo eier foreningen men ligger lagret hos Atec, Arendal.  Det fungerte godt i og 

med at de satte opp standen og tok den ned.  

 

Det ble satt opp vaktliste både fra fylkesforeningens side og for hovedstyret/sekretariatet. Fra 

hovedstyret representerte styreleder Lene P Våmartveit og styremedlem Helle Christensen fra 

mandag til onsdag ettermiddag.   Fra sekretariatet var generalsekretær og fagansvarlig 

representert til og med torsdag.  Representanter fra Aust-Agder fylkesforening representerte 

Norsk Fosterhjemsforening gjennom hele uken og sto alene fredag.   Vi laget på forhånd en 

brosjyre (som ble trykket opp hos 2 Punkt) med hva som må til for at det skal bra og hva som 

kan gå galt i en plassering.  I tillegg laget vi skriv med punkter hvor utfordringer og mulige 

løsninger var satt opp.  

 

Profileringsmateriell penner, bærenett med logo, innpakket drops med log på papiret, diverse 

brosjyrer, vipsnummer for både innmelding av nye medlemmer og støttemedlemmer, samt 

Fosterhjemskontakt med artikkel om Norsk Fosterhjemsforening Aust-Agder ble delt ut.   

Middag inntok vi samlet like etter stengetid for standen.  Bilder med litt tekst ble fortløpende 

delt på foreningens facebookside og til redaktør av Fosterhjemskontakt  
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Penner, bærenett og drops var mest populært som profileringsmateriell. 

Dette året fikk vi med oss både å gå runde til andre stand, diverse arrangement som 

oppvekstsofa, Landsforeningen for barnevernsbarns arrangement, Pwc rapport om Arendals 

barnevern, SOS barnebyers arrangement osv.  Styreleder etablerte videre kontakt med 

UngNorge. Vi hadde gode påvirkningssamtaler med de forskjellige politiske partier lokalt, 

håndhilste på statsministeren, fikk besøk av statsråd Helleland og hennes statssekretær pluss 

to rådgivere som lyttet interessert på at vi var bekymret for det snevre mandatet 

Fosterhjemsutvalget har fått, at vi har prøvd å påvirke mandatet, og konsekvenser at 

fosterhjem har begrensede rettigheter.  Hun lyttet, tok i mot vårt materiell og lovet å se 

nærmere på dette.    

 

Arendalsuka er viktig å delta på for Norsk Fosterhjemsforening.  Det er en arena for å kunne 

markedsføre oss selv, samt gi politikere på lokalplan ekstra opplæring om 

fosterhjemsomsorgen. Det er viktig at vi viser oss på de arrangement som er relevante. Det er 

forskjell hvorvidt det er Stortingsvalg eller ikke, så vårt fokus må kanskje også variere 

omkring dette. Men Arendalsuka gir en mulighet for kort avstand til å nettverke på en fin og 

uformell måte for å nå våre viktige medspillere.  

Ref fra vedlagt evaluering Aust Ager fylkesforening (vedlegg 3): Dette fungerer helt 

utmerket, og tilbakemeldingen fra Bufetat er at de også syntes det er veldig hyggelig og nyttig 

at vi står ved siden av hverandre. Vi er to sider av samme sak og vil begge oppnå det samme: 

en god tilværelse for liten og stor – fosterbarn, biologiske barn og fosterforeldre. (se vedlegg 

3) 

 

Bufetat verver potensielle fosterforeldre på sin stand – i form av å sette interesserte på en 

liste for høstens PRIDE-kurs, mens vi i fosterhjemsforeningen gjerne vil verve fosterforeldre 

og/eller fortelle de som kanskje skal bli fosterforeldre om oss. 

 

 Men om det svarer seg å ha kostnadene omkring stand, bosted, mange folk på stand både fra 

fylkesforeningen og sentralt gjennom en hel uke må alltid være til diskusjon også i forhold til 

den foreningens økonomi.  En kan arrangere kurs, diskusjoner, møter alene eller sammen med 

andre organisasjoner uten å ha stand.  Flere organisasjoner har ikke stand men arrangerer 

paneldiskusjoner og foredrag.   

 

Brosjyre som ble laget i forbindelse med Arendalsuka, og skriv hvor vi ber om tiltak for å 

bedre fosterhjemsomsorgen ble utarbeidet i forkant av Arendalsuka, og i samarbeid med 

sekretariatet og styreleder.  Disse punktene for endring og forslag til tiltak samt utformingen 

av brosjyre ønskes gjennomgått på hovedstyret og ledersamling – slik at vi kan få en 

konsensus og implementering i organisasjonen på det materialet som skal gis ut og hvilke 

prioriterte områder det legges vekt på.  Det er tenkt at særlig forslag til tiltak skal kunne 

brukes i lobbyvirksomheten vår sentralt og lokalt i fylkesforeningens arbeid opp mot 

politikere og andre.  (viser til vedlegg 1-og 2) 

 

Hovedstyrets vedtak: 

1) Hovedstyret tar oppsummering fra Arendalsuka 2018 til orientering.  Hovedstyret  

prioriterer deltakelse i Arendalsuka og videreutvikler opplegget fra 2018 for 2019. 

Arendalsuka 2019 vil bli gjennomført uke 33.   
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2) Hovedstyret godkjenner utarbeidet og trykket brosjyre til bruk i foreningen.  

3) Notatet utarbeidet i forbindelse med Arendalsuka Tiltak for bedre 

fosterhjemsomsorg oversendes til fylkesstyrene til behandling.  Notatet skal 

diskuteres i ledersamling i oktober. Notatet evalueres og legges eventuelt inn i 

tiltaksplan 2019. 

 

 

 

 

SAK 60/18: Fosterhjemskonferanse 2019 

Vi arrangerte i samarbeid med Odd Arild Haljem en vellykket Fosterhjemskonferanse i mai 

2018. Nå har han i samarbeid med Elisabeth Backe – Hansen kommet godt i gang med 

planleggingen av neste konferanse. De har kommet opp med et forslag på tema, sted og 

tidspunkt er besluttet til 11-12 mars 2019. Fosterhjemskonferanse legges opp til være en årlig 

konferanse.  (Det vises i sin helhet til vedlegg 1 datert 21.08.2018 fra Odd Arild Haljem).  

 

I tillegg har vi ansvaret for å være vertskap for Nofcas årlige møte i 2019.  Her er det besluttet 

å gjennomføre samling 24 og 25 mai 2019.  Her har vertslandet som har ansvar for det faglige 

innhold på dag en, 24 mai.  Om det gjøres ved foredrag for Nofcagruppen eller om det skal 

arrangeres konferanse i tilknytning til møtet kan være til diskusjon.  

 

For Norsk Fosterhjemsforening er januar og februar aktive mnd i forhold til levering av 

resultatrapport, årsberetning og årsregnskap, søknader osv. Hovedstyret må ta stilling til 

aktivitet i forhold til konferanser våren 2019 hvor det også er organisasjonskurs/ledersamling, 

hovedstyremøter og forberedelser i forhold til landsmøtet høsten 2019.  

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret finner det ikke hensiktsmessig at vi er medarrangør for 

Fosterhjemskonferansen 2019 da temaene i neste års konferanse ikke direkte er 

relatert til fosterforeldre, men mer til fagfolk innen barnevernet.  Våre erfaringer 

fra årets Fosterhjemskonferanse 2018 viste at den ikke traff i tilstrekkelig grad vår 

målgruppe. 

      Norsk Fosterhjemsforening stiller oss tilgjengelig til å bidra faglig til konferansen. 

2) Hovedstyret prioriterer fagkonferanse i forbindelse med neste års Nofca-møte som 

avholdes i Bergen 24 og 25 mai 2019. 

 

 

 

 

Sak 61/18: Kommune- og regionreform. Konsekvenser for Norsk 

Fosterhjemsforening 
Kort om reformen 

Stortinget har vedtatt at 109 kommuner skal slås sammen til 43 nye kommuner, og at dette 

skal skje med utgangspunkt i frivillige prosesser.  Fra 1 januar2020 vil det dermed være 356 
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kommuner i Norge.  På regjeringens nettsider finnes en oversikt over kommunene som slås 

sammen, og hva som blir de nye navnene. 

 

8 juni 2017 ble regionreformen vedtatt i Stortinget.  Da ble det bestemt at landets 19 fylker 

skulle erstattes av 11 regioner.  

 

Stortinget har også vedtatt endringer i inndelingen av regionalt folkevalgt nivå. 

Sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er allerede gjennomført.  Følgende 

fylkeskommuner slås sammen innen 1 januar 2020:  

• Troms og Finnmark 

• Telemark og Vestfold 

• Buskerud, Akershus og Østfold 

• Hordaland og Sogn og Fjordane 

• Oppland og Hedmark  

• Aust-Agder og Vest-Agder 

• Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (ble slått sammen 1.januar 2018) 

 

Et av formålene med regionreformen er å gi fylkeskommunene ytterligere oppgaver og ansvar 

sammenlignet med i dag.  

 

Vi vet at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har trykket på stoppknappen 

i forhold til sammenslåing av Troms og Finnmark, og da dette dokumentet skrives ønsker 

Buskerud, Akershus og Østfold også en ny vurdering av sammenslåingen.   

 

Aktuelt 

Likevel står foreningen ovenfor sammenslåinger som allerede er gjennomført og kommer til å 

bli gjennomført de neste årene.  Dette vil innvirke på våre 19 fylkesforeninger på flere måter 

for medlemmene, våre vedtekter, diverse retningslinjer, brønnøysundregistret, praktiske og 

økonomiske utfordringer, navnendringer osv.   

 

Før Norsk Fosterhjemsforening går i gang med endringer vil eventuelle endringer være 

gjenstand for landsmøtebehandling i 2019. 

Hovedstyret må ta stilling til:   

• Fylkesforeningene skal slå seg sammen i tråd med at fylkene slår seg sammen, 

eller, 

• Fylkesforeningene skal beholdes etter de gamle fylkesgrensene, eller 

• En annen organisering enn de to foran nente skal brukes 

 

1) Et naturlig startpunkt for å ta stilling til fremtidig organisering, er å kartlegge hva 

dagens inndeling innebærer.  Sier vedtektene noe eksplisitt om hvordan inndelingen av 

fylkesforeningene skjer i dag? Dette for å kartlegge virkningene av reformen, dersom 

vedtektene ikke endres.  
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2) Dernest må en se på hvilke rettigheter og oppgaver den enkelte fylkesforening har 

etter vedtektene.  Hvem som i fremtiden kan utøve disse rettighetene og utføre 

oppgavene, vil påvirke organiseringen. 

For at organisasjonsdemokratiet skal ivaretas har det stor betydning hvordan organisasjonen 

gjennomfører endringer.  Hvis Norsk Fosterhjemsforening er nødt til å foreta betydningsfulle 

endringer, vil en ryddig fremgangsmåte kunne motvirke misnøye og konflikt internt i 

organisasjonen. Større avgjørelser om organisasjonen bør være demokratisk forankret. Hva 

har Norsk Fosterhjemsforening i sine vedtekter og styringsdokumenter. Vedtektene bør være 

den sentrale kilden å utlede argumenter fra, når vi skal fatte avgjørelser som angår 

organisasjonen.  Andre interne styringsdokumenter, eksempel vis retningslinjer for 

styrearbeid, håndbok for tillitsvalgte, organisasjonspraksis kan gi instrukser for 

saksbehandlingen.  Dersom det er motstrid mellom et internt styringsdokument og vedtektene, 

går sistnevnte først. 

Avklaring 

Det kan være både fordeler og ulemper ved at fylkesstrukturen i organisasjonen følger de nye 

geografiske grensene.  I dag er det vanskelig å få oversikt over hvordan statlige 

støtteordninger vil utforme retningslinjene sine for å tilpasse seg endringene i kommune- og 

regionreformen.  

For Norsk Fosterhjemsforening kan det være administrativt enklere å følge de samme 

strukturene som benyttes av statlige forvaltningsorgan. 

Formålet med å legge opp denne saken til hovedstyret er først og fremst å starte prosessen 

innad i vår organisasjon, samt å identifisere hvilke endringer dette vil medføre for vår 

organisasjon på lokalt og sentralt nivå.   

Reformen berører 15 av våre fylkesforeninger. 

Hovedstyret i Norsk Fosterhjemsforening må ta stilling til de tre uthevede punktene nevnt i 

saken over. Saken må tas opp i både ledersamling 2018 og organisasjonskurs 2019 før saken 

besluttes demokratisk i landsmøte 2019.  

Reformen har utløst behov for at hovedstyret gir klare retningslinjer for fylkesforeningenes 

agering frem til avgjørelse i landsmøtet 2019.  

Reformen er gjennomført i Trøndelag. Fylkesforeningen i Norsk Fosterhjemsforening Sør-

Trøndelag har allerede nå endret navn til Trøndelag Sør på hjemmeside også på facebook. I 

tillegg står det Trøndelag Sør i aktivitetskalenderen i Fosterhjemskontakt.  Fylkesforeningen i 

Nord-Trøndelag har endret navn til Trøndelag Nord på facebook.  

Hvordan skal Norsk Fosterhjemsforening forholde seg til navnendringer som skjer før 

hovedstyret eller landsmøtet demokratisk har fattet beslutning om navnendring og øvrige 

endringer som følger med reformen? 

Reformen utløser også diskusjonen hvorvidt Fylkesforeningen Akershus skal oppløses og 

innlemmes i annet fylke eller følge vedtak for ny fylkesgrense vedtatt i Stortinget?  

Hovedstyret bør sette ned et utvalg som jobber videre med denne saken.  
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Norsk Fosterhjemsforening er ikke alene i denne situasjonen.  De andre organisasjonene har i 

like liten grad blitt dratt inn i prosessen som førte til vedtak i Stortinget.  Frivillighet Norge 

lover å sette dette på dagsorden før desember i år.   

 

Hovedstyrets vedtak: 

 

Hovedstyret foretar ingen endringer av fylkesorganisasjonen eller endrer navn på 

fylkesforeningene før saken med en konsekvensutredning legges frem for landsmøte 2019. 

 

 

 

 

Sak 62/18: Status for prosjekter i Norsk Fosterhjemsforening 

Bedre samarbeid (ExtraStiftelsen) 

Gjennom prosjektet skal det utvikles en samarbeidsguide for fosterforelder og 

barnevernstjeneste. Det har vært en ressursgruppe bestående av fire barnevernstjenester og 

fire fosterforeldre som har vært med på denne utviklingen. Disse er nå ferdige med sin del av 

oppdraget – dvs. å komme med innspill til guiden. Det som gjenstår er å sette dette i et system 

og utforme selve guiden. Dette er en stor oppgave som prosjektleder skal gjøre. Det er 

konkludert med at guiden skal være digitalisert og at den skal inn på den websiden som skal 

utvikles gjennom brobyggerprosjektet.  

 

Samarbeidsguiden skal ferdigstilles i løpet av 2018.  

 

Brobygging i landet (ExtraStiftelseen) 

Gjennom prosjektet skal det utvikles en webside for brobyggerprogrammet. Det skal være en 

webside for informasjon, rekruttering og opplæring. Det skal være en ressursside for aktørene 

i brobyggerprogrammet, en informerende side for allmennheten og en opplæringsside for 

brobyggerne. Det blir en omfattende side siden der det både skal være et åpent besøksrom, et 

refleksivt rom og et læringsrom. Det var fire webprodusenter som meldte seg på anbudet. To 

av disse falt av siden det ble for omfattende for dem. De to siste har levert inn tilbud. Det ble 

laget en omfattende kravspesifikasjon som de skulle svare på. 

 

De to tilbudene spriker veldig i pris – fra rundt kr 50.000 til kr 130.000. Etter flere runder med 

møter med disse webprodusentene, er det bestemt å gå for den dyreste siden det var denne 

leverandøren som var grundigst i sin besvarelse og den som svarte best på våre behov. Det 

skal skrives avtale i disse dager. 

 

Websiden skal være ferdig utviklet i løpet av 2019. 

 

Raushetsplikt (Bufdir) 

Gjennom prosjektet skal det utvikles et kurs i samarbeid med Molde barnevernstjeneste. 

Prosjektleder har gjennomført et informasjonsseminar med alle ansatte i barnevernstjenesten 

for å trekke de ansatte inn i arbeidet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe ved barnevernstjenesten 

bestående av 4 barnevernskonsulenter pluss barnevernsleder. Disse skal være med på å utvikle 
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kurset. Det er i tillegg nedsatt en prosjektgruppe bestående av en representant for Bufetat 

Molde, brobyggingsledere i Møre og Romsdal (en forelder og en fosterforelder), et fosterbarn 

og en tilsynsfører. Barnevernsleder i Molde skal også være deltaker i denne prosjektgruppen. 

 

Det ble lagt opp til møte en gang i måneden i Molde som del av selve utviklingen av kurset, 

men siden vi ikke fikk så høyt beløp fra Bufdir som vi søkte om, vil det bli en del 

arbeidsmøter via Skype. Det ble søkt om kr 800.000, men vi fikk kr 500.000.  

Kurset skal være ferdig i løpet av 2019. 

 

Psykisk helse hos ungdom i fosterhjem (ExtraStiftelsen) 

En longitunell forskning som utføres av UNI Research Helse i Bergen ved stipendiat Marit 

Hjellset Larsen og prosjektleder Stine Lemann.  Prosjektet har en varighet på 3 år med 

oppstart01. 04.2017 og estimert sluttdato 31.10.2020.   

 

Prosjektet er en oppfølging av et tidligere forskningsprosjekt gjennomført av Stine Leman,  

fosterbarns psykiske helse.  Prosjektet går etter den fremtidsplanen som er lagt opp. 

ExtraStiftelsen er informert om en forskyving av sluttdato grunnet permisjon i forbindelse 

med fødsel.   

 

For 2018 har ExtraStiftelsen bevilget kr 710 000 som Norsk Fosterhjemsforening betaler ut i 

mars og september. Avtale er inngått mellom UNI Reasearch og Norsk Fosterhjemsforening 

som har prosjektansvaret. 

 

Pedagogikk til fosterbarns beste (ExtraStiftelsen) 

Norsk Fosterhjemsforening har fått midler fra Extrastiftelsen til å produsere et informasjons -

og kompetansehevingsprogram rettet mot fosterforeldre bestående av filmer og korte 

fagtekster som gir faglig veiledning på hvordan fosterforeldre kan håndtere ulike utfordringer 

i omsorgen for fosterbarn.  

Disse ressursene skal bli tilgjengelig på nett for alle.  Vi skal nå gå i gang med å definere 

hvilke tema det er behov for å informere om, og å utvikle det faglige innholdet. Vi vil 

involvere fagpersoner, tillitsvalgte og fosterforeldre i dette arbeidet. Vi er helt i startfasen av 

prosjektet. Prosjektet skal sluttføres i 2020.  Innvilget kr 561 000 for 2018 -2019. 

 

Prosjektsøknader 

Norsk Fosterhjemsforening har den seneste tiden fått fire henvendelser om å være 

prosjektsøker som også innbefatter å være prosjektansvarlig.  Eventuelle bevilgninger og 

oppstart vil her bli i 2019.  Men det må nøye vurderes hvorvidt vi skal prioritere arbeidskraft 

til ytterligere prosjekter på nåværende tidspunkt. Den ene henvendelsen kommer fra RBUP 

Øst og Sør og den andre fra Akershus universitetssykehus HF, BUP Øvre Romerike, samt 

FAFO og Diakonhjemmets Høyskole v/ T Slettebø og I Oterholm. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar informasjon om pågående prosjekter Bedre samarbeid, Brobygging i landet, 

Raushetsplikt og Psykisk helse hos ungdom i fosterhjem til orientering. 
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SAK 63/18: Endring på dato for organisasjonskurs 2019 

Det er innkommet reaksjoner fra fylkene på tidligere vedtatt tidspunkt for organisasjonskurs 

2019, da det blant annet kolliderer med konfirmasjoner rundt om i landet.  Hovedstyret ser det 

som viktig at flest mulig tillitsvalgte får anledning til å delta, og endrer tidspunktet til 26-28 

april 2019.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til etterretning innspill fra fylkesforeninger om behov for endring av tidspunkt 

for organisasjonskurs 2019. 

Organisasjonskurs 2019 avvikles på Olavsgård 26-28 april 2019. 

 

 

 

 

SAK 64/18: Utvalg 114/17, økonomi og utvidet mandat 

Utvalget som gjennom vedtak i sak 114/17 og 27/18 fikk følgende mandat: «Hovedstyret 

godkjenner at hovedstyret i samarbeid med kontrollutvalg, valgkomite, to representanter for 

fylkesstyrene og sekretariatet utarbeider klare retningslinjer for valgprosedyrer både før og 

under valg.  Disse retningslinjer og /eller tillegg i vedtekter legges frem for 

organisasjonskurset 2019 til gjennomgang, samt landsmøtet 2019…» 

Gruppen er besluttet representert med Helle Christensen fra hovedstyret, Mette Westergren 

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

S Wahlstrøm fra sekretariatet.   

Gruppen har gjennomført første samling helgen 23-26 august hvor gruppen bestemte at Helle 

Christensen skulle lede arbeidet.  

Gruppen har forholdt seg til mandatet men i gjennomgangen har gruppen støtt på mange 

områder som ligger utenfor mandatet som bør endres.   Innspill fra fylkesforeningene gir også 

forslag som ligger langt utenfor mandatet til gruppen.   

Videre er det ikke satt av i budsjettet utgifter til hotell, mat, reise m.m 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner et utvidet mandat til utvalg 114/17 i forhold til sak 114/17 og 

sak 27/18.  Utvalget gis mandat til å gå gjennom retningslinjer og vedtekter for Norsk 

Fosterhjemsforening med hensikt å forbedre disse.  Forslag fra utvalg 114/17 legges 

frem for organisasjonskurs 2019, og videre som sak i landsmøtet 2019.  

2) Hovedstyret godkjenner at det settes av kr 30 000 for arbeidet ut 2018.  For 2019 

opprettes egen post i budsjett for utvalg 114/17.   

3) Hovedstyret godkjenner at utvalg 114/17 kan fortsette sitt arbeid etter landsmøtet 2019 

avhengig av fortsatt uløste områder knyttet til vedtekter og retningslinjer.   
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SAK 65/18: Ledersamling 2018 

Invitasjon til ledersamling 2018 ble sendt ut 8.08.2018.  Pt er det påmeldt 32 personer fra 

fylkesforeningene, valgkomite, kontrollutvalg, hovedstyret og sekretariatet. Alle fylker er 

representert bortsett fra to som vi etter hvert håper å få med i ledersamlingen.  

Dette er andre ledersamling i 2018, og den vil avvikles på Color Lines til Kiel 19 – 21 

oktober.   

Avreise fra Oslo er fredag 19.10.2018 kl.14:00 (oppmøte for innsjekk er senest 60 min før 

avgang). Vi er framme i Kiel lørdag kl. 10:00 og reiser derfra igjen kl. 14:00 (oppmøtetid om 

bord på skipet senest 15 min. før avgang). Tilbake i Oslo søndag 21.10.2018 kl. 10:00.  

Program vil bli sendt ut i god tid før avreise.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret gjennomfører ledersamling 2018 fra fredag 19 – 21 oktober 2018 om bord på 

Color Line, Kiel.  Program sendes ut i god tid før avreise.   

 

 

 

 

SAK 66/18: Ny midlertidig stilling i sekretariatet 

Gjennom lang tid har arbeidsmengden økt for ansatte i sekretariatet.  Dette gjelder spesielt tre 

ansatte som jobber mye overtid gjennom ukene samt helgearbeid.  

Etter St Meld om fosterhjem er det mange utvalg i gang på alle nivå, utredningssoppgaver og 

forskning er satt ut fra Barne- og likestillingsdepartementet (Bld) og Barne-, ungdom – og 

familiedirektoratet (Bufdir).  Bufdir har i tillegg egne utredninger.  Alt som forskes på og 

utredes nå trekkes alle organisasjoner inn fra brukersiden – også Norsk Fosterhjemsforening. I 

tillegg har Norsk Fosterhjemsforening våre egne prosjekter som skal ivaretas samt daglige 

gjøremål.  Det siste året har mye arbeidskraft gått med til tilrettelegging av Norsk 

Fosterhjemsforeningens «indre liv» med ekstra ledersamling, div ekstramøter, ekstraordinært 

landsmøte samt at vi er representert i utvalg 114/17.   

Etter Norsk Fosterhjemsforening fikk gjennom en NOU med helhetlig gjennomgang av 

fosterhjemsfeltet - har dette betydd ekstra møtevirksomhet og skriftlige innspill til 

Fosterhjemsutvalg. Dette er i stor grad utført av sekretariatets ansatte.  Både leder og nestleder 

i hovedstyret er nye, og har omsorgsoppgaver og ordinært arbeid som ikke alltid kan forenes 

med møter i Oslo.   

Det skjer mye på fosterhjemsfeltet og det er nå vi må være med på det toget.  

Forskningsmiljøer og andre ønsker vi skal være søkerinstans på prosjekter, eller at vi skal sitte 

i referanse- eller ekspertgrupper.  Det har kommet inne fire slike henvendelser bare de siste 

ukene.  

Det har vært til god hjelp å få ansatt advokat i sekretariatet, men her er det lett å benytte 

hennes kunnskap i forhold til alle kompliserte saker som kommer inn på rådgivning.  Det vil 

ta hele stillingen som fagansvarlig, noe vi er lite tjent med.  Vi må holde oss innen 7.5 times 

arbeidsdag, og derfor vil vi i større grad løfte problemstillinger som kommer inn til avgjørelse 

i Barne- og likestillingsdepartementet eller Barne-ungdoms og familiedirektoratet.  Disse har 
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egne avdelinger med jurister.  Og det er viktig at de kjenner til de kompliserte sakene som 

kommer inn på rådgivningen her i Norsk Fosterhjemsforening.   

Sekretariatet er svært sårbart da alle har faste oppgaver - og sykdom hos en – vil det være 

vanskelig å gå rett inn og overta oppgavene – spesielt gjelder dette redaktør og ansvar for 

prosjekt som til tider arbeider 80% mer enn hun er ansatt for.  Andre har mye akkumulert 

overtid som det ikke er tid å avspasere.   

Sekretariatet har entusiastiske hardtarbeidende ansatte som brenner for fosterhjemsarbeidet – 

miljøet er godt – men arbeidsmiljøloven kan ikke brytes i forhold til arbeidsmengde og 

overtid.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til etterretning den store arbeidsmengden i sekretariatet, og ansetter en 100% 

midlertidig stilling for to år i sekretariatet. Sekretariatet disponerer denne stillingen i forhold 

til sekretariatets definerte behov.   Vedtaket gjelder fra 1.10.2018. 

 

 

 

                                                  Lene Printzlau Våmartveit 

                                                                  Styreleder  

 

                                          NORSK FOSTERHJEMSFORENING 


