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Tilstede: 

Styreleder:  Lene P. Våmartveit 

Nestleder:  Merete Skaarud 

Styremedlem:  Helle Christensen 

Styremedlem:  Tommy Hæggernæs 

Styremedlem:  Inge Kirknes 

Styremedlem:             Solfrid Ruud Rekdal – 19.10. frem til kl 13.30 

Generalsekretær: Tove M S Wahlstrøm    
 

Ikke tilstede: 

21.10                          Styremedlem Solfrid Ruud Rekdal  

19.10 og 21.10           Innkalt varamedlem Svein Vidnes 

 

 

SAKSLISTE  

SAK 67/18: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 31.08-

02.09.2018 

SAK 68/18: Regnskapsrapport august 2018 

SAK 69/18: Halvårsrapport 2018 fra rådgivning  

SAK 70/18: Samarbeid Norsk Fosterhjemsforening - Fagforbundet 

SAK 71/18: Fosterhjemskonferanse 2019 
 

 

 

67/18: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 31.08-02.09.2018 
Viser til protokoll som ligger på intranett. Det er ikke innkommet kommentarer til protokoll 

fra hovedstyrets 31.08-02.09.2018. 

Protokoll legges frem til signering i møtet. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner fremlagt protokoll fra hovedstyrets møte 31.08-02.09.2018. 

 

 

 

68/18: Regnskapsrapport for august 2018 
Det vises i sin helhet til vedlagt regnskapsrapport og regnskapsansvarliges kommentarer. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering fremlagt regnskapsrapport for august 2018. 
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SAK 69/18: Halvårsrapport 2018 fra rådgivning 
Det vises i sin helhet til vedlagt halvårsrapport fra rådgivning i Norsk Fosterhjemsforening. 

 

Hovedstyrets vedtak: 

Hovedstyret tar halvårsrapport fra rådgivning i Norsk Fosterhjemsforening til orientering.  

Rapporten vil bli benyttet i møter opp mot det offentlige barnevern og ansvarlige politikere. 

 

 

 

SAK 70/18: Samarbeid Norsk Fosterhjemsforening - Fagforbundet 

Hovedstyret vedtok i sak 44/18 følgende vedtak: 

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. 

 

Aktuelt 

Det er avholdt møte mellom Norsk Fosterhjemsforening og Fagforbundet i forhold til et 

videre samarbeid.  Norsk Fosterhjemsforening hadde behov for å avklare Mette Nords utspill i 

media at de samarbeider med Norsk Fosterhjemsforening. Det var behov for å avklare både 

hva vi samarbeider om, og hvordan vi i så fall skal presentere dette i media.  

Etter vårt skjønn var vi kun inne i en sondering om samarbeid og gjennomførte derfor et møte 

hos Fagforbundet den 14 september.   

I de møtene vi har hatt tidligere med Fagforbundet ble det gitt klare antydninger om at de 

økonomisk kunne ta saker inn i rettssystemet – og vi kunne hjelpe med å finne egnede saker.   

I møtet den 14 september ønsket Fagforbundet en presisering på hva hovedstyret mente med 

et avgrenset og midlertidig samarbeid. 

Fagforbundet uttrykte klart: « whats in there for us».  

Og at vi måtte ha klart for oss at de var en maktorganisasjon på venstresiden.  

Hovedstyret diskuterte presiseringen og eventuell profilering av fagforbundet på vår webside.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret har med bakgrunn i Fagforbundets behov for presisering av hovedstyrets vedtak i 

sak 44/18, kommet frem til å gi en tilbakemelding til Fagforbundet at samarbeidet avgrenses 

til at vi kan bidra faglig, og finne fosterforeldre som kan bistå Fagforbundet inn i en eventuell 

rettsak.  Samarbeidet avgrenses i sak vedrørende hvorvidt standardkontraktene mellom 

fosterforeldre og barnevern kan betraktes som enkeltvedtak og derigjennom kan påklages.     
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SAK 71/18: Fosterhjemskonferanse 2019 

Bakgrunn 

Norsk Fosterhjemsforening samarbeidet med Dialog og kompetanse vedrørende 

gjennomføring av Fosterhjemskonferansen 2018.  Den var vellykket, og Dialog og 

kompetanse ved Odd Arild Haljem har tatt kontakt for å gjennomføre ny konferanse i 2019.  

Her er dato, tema og andre samarbeidsorganisasjoner kontaktet, og vi er også etterspurt som 

samarbeidsorganisasjon.  Norsk Fosterhjemsforening har gjennomført et møte den 4.10 med 

Dialog og kompetanse, hvor dato, innhold og samarbeid er diskutert.   

Etter møtet har Dialog og kompetanse kommet tilbake med tilbud hvor vi fikk tilbud om to 

innlegg som det gis honorar for - med tema samarbeid, ti friplasser på konferansen og 

reduksjon av konferanseavgiften for medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening, og at vi sto for 

streaming.  

Det vises til sak 60/18 hvor hovedstyret vedtok:  

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. 

 

Hovedstyret opprettholder punktene 1) og 2) i vedtak i sak 60/18.  Norsk Fosterhjemsforening 

vil gjennomføre en Fosterhjemskonferanse i 2019 i forbindelse med Nofcamøte.  Konferansen 

gjennomføres i Bergen 24.05.2019 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at Norsk Fosterhjemsforening gjennomfører Fosterhjemskonferanse i 

Bergen 24.05. 2019 som opprinnelig vedtatt.  Det legges opp til en årlig 

Fosterhjemskonferanse rundt om i Norge, slik at våre medlemmer får mulighet til å delta. 

 

 

 

 

                                                  Lene Printzlau Våmartveit 

                                                                  Styreleder  

 

                                          NORSK FOSTERHJEMSFORENING 


