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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   

 

Til stede på Skype :  Inge Kirknes 

 

 

SAKSLISTE 

SAK 72/18: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 

                     19 og 21 oktober 2018 

SAK 73/18: Regnskapsrapport oktober 2018 

SAK 74/18: Foreløpig forslag til budsjett 2019 

SAK 75/18: Søknad om drift/aktivitetsstøtte fra fylkene 

SAK 76/18: Oppgradering av IT/data sentralt og lokalt 

SAK 77/18: Tiltaksplan 2019 

SAK 78/18: Evaluering og referat fra ledersamling 2019 

SAK 79/18: Innspill til Fosterhjemsutvalget/fosterhjemskontrakter  

SAK 80/18: Hovedstyrets møter 2019 

SAK 81/18: Referat fra fagkonferanse 27.10.2018 

SAK 82/18: Innspill til Fosterhjemsutvalgets mandatpunkter 

SAK 83/18: Norsk Fosterhjemsforenings strategi før, under og  

                     etter fremleggelsen av Fosterhjemsutvalgets rapport 

 

B-sak: (søknad om tapt arbeidsfortjeneste) 

 

Eventuelt 

• Hvem gjør hva i Fosterhjemskonferansen 2019 Bergen? 

• Landsmøtet 2019 (budsjett, tidspunkt for oppstart, gjester mm) 

• Årshjul 2019 

• Fordeling av kap for gjennomgang av hovedstyrets retningslinjer 

 

*** 

SAK 72/18: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 19 og 21 oktober 2018 

Det vises til protokoll fra hovedstyrets møte 19 og 21 oktober.  Den er lagt ut på intranett ca 

en uke etter møtet.  Ingen innkomne kommentarer.   

Protokoll legges frem for signering i dagens møte.   

 

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 19 og 21 oktober 2018.  Protokoll 

signeres av styreleder i møtet. 
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SAK 73/18: Regnskapsrapport for oktober 2018 

Regnskap oktober 2018 ligger vedlagt. 

 

Regnskapet for oktober 2018 vil gi et større overskudd enn budsjettert - i og med at Norsk 

Fosterhjemsforening den 15.10.2018 har fått en tilleggsbevilgning på kr. 350 000.  Det betyr 

at foreningen skal rapportere på til sammen kr. 4 450 000 for 2018.   

For 2019 betyr det at vi kun kan forvente utbetalt kr. 4 100 000 (utbetales i to like store rater i 

løpet av året).  

 

Generelt ligger inntektene over budsjett og kostnadene totalt sett under budsjett pr. 31.10. 

slik at regnskapet viser et overskudd på kr. 1.267.748.  

Mot et budsjettert underskudd pr. 31.10. på kr. 413.774.  Avvik i periodisering mellom 

budsjett og virkelige tall er ikke nå lengre vesentlig relevant slik at den positive trenden i 

forhold til budsjett synes mer reell nå. 

 

Inntektene ligger over budsjett og dette gjelder spesielt annonseinntekter og kontingenter 

samt inntekter administrasjonstillegg på prosjekter som mottas fra Extrastiftelsen. (Konto 

3710.) Foreningen mottok i oktober måned et ekstra tilskudd på kr. 350.000,- Dette vil kun bli 

gitt for 2018. 

 

Driftskostnader totalt sett og for alle hovedgruppene (varekostnader, personalkostnader og 

andre driftskostnader) ligger vesentlig under budsjett pr. 31.10. og som nevnt innledningsvis 

så er dette en trend som ser ut til å fortsette de siste to måneder av året da ingen vesentlige 

kostnader nå ser ut til å representere store avvik pga ulik periodisering i budsjett i forhold til 

virkelige tall. 

  

Balansen pr. 31.10. viser sum eiendeler på kr. 7 mill. som hovedsakelig består av bankkonti 

og aksjefond samt kundefordringer. Sum egenkapital pr. 31.10. er på kr. 4,3 mill. En endring 

på nesten + 1,3 mill. så langt i år. 

  

Vi gjør undersøkelser med flere selskaper i forbindelse med behov for nye datamaskiner i 

sekretariatet – noe som antagelig vil komme på regnskap i november/desember.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering regnskap for oktober 2018.   

 

 

 

SAK 74/18: Budsjett 2019 

Det vises til vedlagt forslag til budsjett for 2019.   

 

Det er tatt høyde for organisasjonskurs, Nofcamøte med Fosterhjemskonferanse, Arendalsuka, 

landsmøte, ungdomsutvalg og Utvalg 114/17. 

 

I tillegg er det allerede i hovedstyrets møte i september 2018 bevilget en midlertidig stilling 

over to år i sekretariatet.  Denne fremkommer også i budsjettforslag for 2019.  Det vil også bli 

arrangert verdenskonferanse i forbindelse med IFCO.   
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Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret vil godkjenne endelig budsjett 2019 i hovedstyrets møte i februar 2019. 

 

 

SAK 75/18: Søknad om drift/aktivitetsstøtte fra fylkene 

Det er innkommet søknader fra 11 fylker, driftstilskudd fra 8 fylker og aktivitetstilskudd fra 

11 fylker.   

 

Søknadsbeløp per oktober 2018: 

Driftstilskudd:          kr. 261 000  

Aktivitetstilskudd:         kr.  299 715 

Til sammen:          kr. 560 715 

 

I sak 37/18 hvor hovedstyret i juni behandlet drift/aktivitetssøknader fra fylkene ble det 

fordelt tilsammen kr. 330 000.  Etter landsmøtevedtak ble kr. 15 000 per fylke (til sammen kr 

270 000) utbetalt da foreningen mottok driftstilskudd for 2018.   

 

Til sammen kr 600 000 er overført fylkene pt. samt kr 100 000 til ledersamling i oktober.   

Det var ikke avsatt ekstramidler til samling av fylkesledere i mars 2018 og disse utgiftene ble 

belastet konti 7050 og 7120. 

 

På fylkesforeningen Akershus står per 4.09.2018                                                      kr. 259 599     

Hvis Akershus skal ha på konto kr. 100 000 gjenstår kr. 159 599 til fordeling. 

 

Norsk Fosterhjemsforening fikk en tilleggsbevilgning i oktober på kr. 350 000.  Hovedstyret 

må vurdere hvordan denne ekstrabevilgningen skal benyttes i forhold til søknader fra fylkene.  

(tilleggsbevilgningen må ses i forhold til innvilget en to-årig midlertidig stilling, nytt 

datautstyr i sekretariatet og økte utgifter til regnskap) 

Søknad om driftstilskudd 

Fylke  På konto Til hva?     Søknadsbeløpet: 

Vestfold kr. 116 952 5 rep til orgkurs, fylkesstyremøter, møter LMkr  kr. 25 000 

Telemark kr. 85 198 Deltakelse org.kurs, årsmøte    kr. 40 000 

Buskerud kr. 76 697 Organisasjonskurs, LM 2019, fylkesstyremøter kr. 60 000 

Vest- Agder kr. 97 951 Org. kurs 2019 hele styret, utg fagdag 27/10  kr. 10 000  

Troms  kr. 159 245/2 konti Styremøter 3, deltakelse i brukerråd  kr. 20 500 

Rogaland kr. 129 341 Deltakelse hele styret + vk orgk, styrem, årsm kr. 81 000 

S-Trøndelag kr. 413 787/2konti Ledersam mars & okt 2018, fagkon, 8 styrem kr. 15 000 

Hordaland kr. 112 120 Årsmøte, I pad, leie av lokale ved årsmøte mm kr. 10 000 

Drift til sammen:         kr. 261 000 

 

Søknad om aktivitetstilskudd 

Fylke  På konto Til hva?     Søknadsbeløpet: 

Vestfold kr. 116 952 To arr for hele f fam, aktivitesdag, temakveld kr. 15 000  

Hedmark kr. 121 542 En Familiehelg, hovedsatsning – lav egenbet. kr. 30 000 

Telemark kr. 85 198 En familiesamling feb/mars    kr. 15 000 

Buskerud kr. 76 697 Tre Familiesamlinger, samtalegr og kurs  kr. 60 000 

Oslo  kr. 135 192 Grupper for fosterf, for barn/ungd, egne barn kr. 15 000 

Vest- Agder kr. 97 951 Egne grupper, to seminar med aktuelle tema  kr.   5 000 

S-Trøndelag kr. 413 787/2 konti Familiesamling 2 dg 2018, + sep, okt, des kr. 15 000 
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Troms  kr. 159 245/2 konti Samling hele fosterhj 2 dg, budsjett vedl kr. 27 615 

Rogaland kr. 129 341 Fam. saml, egne grupper, fosterhjemskafe  kr. 40 000 

Hordaland kr. 112 120 Fam. saml, egne grupper 2 forskj.   kr. 17 100 

Nord Trønd kr.   95 201 Familiehelg, aktivitetsdag 2019   kr. 60 000 

Aktivitet til sammen         kr. 299 715 

 

Søknadene må ses i sammenheng med tildelingen foretatt i juni 2018. Hva fylkene pt har på 

konto.  Det må også legges vekt på vertsfylket Vestfolds utlegg i forbindelse med landsmøtet 

2019 med ekstra møtevirksomhet med planlegging i fylkesstyret (startet allerede i 2018) og 

utgifter i forbindelse med selve landsmøtet.  

 

Hovedstyret har i tillegg meldt behov for at fylkesforeningene kanskje trenger data/Ipad i sitt 

arbeid.   

Her bør det undersøkes mer hvilket behov fylkesforeningene har i forhold til at hvert fylke 

kanskje allerede har en Ipad/laptop som følger det til enhver tid sittende styre.  

Det er ett fylke som i sin søknad har meldt et slikt behov. 

I tillegg må hovedstyret legge til rette for etterprøving hva pengene er brukt til.   

 

Bakgrunn for hovedstyrets vedtak i sak 75/18: 

Hovedstyret gjennomgikk alle søknader i dagens møte. Søknadene blir behandlet ut fra 

kostnader til drift og aktivitet i fylkene fra desember til juni 2019.  

Det var i utgangspunktet kun kr 159 599 til fordeling, men Norsk Fosterhjemsforening fikk en 

ekstra tildeling fra staten i slutten av oktober på kr 350 000.  Dette ønsker hovedstyret skal 

komme fylkene til gode.  Hovedstyret har i tillegg  avsatt kr 50 000 i budsjett for 2019 til 

vertsfylke for landsmøtet.  

 

Kommentarer til punkt 1 i vedtaket: For å forenkle arbeidet i fylkene da de er ute i diverse 

samlinger, for rekruttering av medlemmer, bevilges det en IPAD/Nettbrett til hvert fylke.  

Fylkesleder har hovedansvaret for denne, men kan benyttes av alle medlemmer i styret.  

Ipad/nettbrettet følger nytt styre (Kjøpes inn sentralt til alle fylker)   

Kommentarer til punkt 2 i vedtaket: I tillegg skal ungdomsarbeid prioriteres i alle fylker 

slik at dette arbeidet kan kobles opp mot det sentrale arbeidet med ungdomsutvalget.  

Kommentarer til punkt 3 i vedtaket: Alle fylkene skal sende deltakere på organisasjonskurs 

og det overføres penger til alle fylker.  

Kommentarer til punkt 4 i vedtaket: I forhold til søknader fra fylkene vedrørende utgifter 

til årsmøter og fylkesstyremøter har hovedstyret denne gangen vurdert at alle fylkene får likt.  

Kommentarer til punkt 5 i vedtaket: tildeling etter søknad. Her har hovedstyret lagt vekt på 

hva hvert fylke har på bankkonto, tildeling i juni 2018  

Hovedstyret vil ta opp til diskusjon hvorvidt beløpsgrensen skal heves i forhold til hva hvert 

fylke kan ha på sin konto – i dag er det et LM vedtak for en grense på kr 100 000.  Det vil i 

disse tilfeller anbefales at pengene kommer medlemmene til gode ved f.eks. dekning av 

deltakelse ved arrangement, samlinger mm.: 

Drift:   

Vestfold kr 5 000, Telemark kr 10 000, Buskerud kr 10 000, Vest Agder kr 5000, Troms kr 

5000, Rogaland kr 10 000, Hordaland kr 5 000.  Til sammen kr 50 000 

Aktivitet: 

Vestfold kr 10 000, Hedmark kr 10 000, Telemark kr 10 000, Buskerud kr 15 000, Oslo kr 

10 000, Vest-Agder kr 10 000, Troms kr 5 000, Rogaland kr 5 000, Hordaland kr 10 000, 

Nord-Trøndelag kr 15 000. Til sammen kr 100 000 
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NB: penger overført til fylkene for 2019 jfr vedtak under, må fylkene gjennom fylkenes 

årsberetninger og årsregnskap få frem antall fylkesmøter, antall samlinger med hvor 

mange tilstede, antall samlinger for hvor mange ungdommer og hvor mange som deltok 

på årets organisasjonskurs.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner følgende overføring til fylkesforeningene:  

 

1) Innkjøp av 20 Ipad/Nettbrett til bruk i fylkene, inntil kr 100 000.     

2) Overføring til hvert fylke kr Kr 5000 øremerket til ungdomssamlinger, til sammen kr 

95 000.   

3) Deltakelse i organisasjonskurs utbetales til hvert fylke kr 10 000, til sammen kr 190 

000. 

4) Driftistilskudd til årsmøter og fylkesstyremøter utbetales til alle fylker med Kr10 000, 

til sammen kr 190 000. 

5) Etter søknad:  

Drift + aktiviet: 

Vestfold                      kr   5 000 + 10 000                                                          =  kr 15 000 

Telemark                    kr 10 000 + 10 000                                                          = kr 20 000 

Buskerud                    kr 10 000 + 15 000                                                          = kr 25 000 

Vest-Agder                 kr   5 000 + 10 000                                                          = kr 15 000 

Troms                          kr   5 000 +   5 000                                                          = kr 10 000 

Rogaland                    kr  10 000 +  5 000                                                          = kr 15 000   

Hordaland                  kr    5 000 + 10 000                                                         = kr 15 000 

Nord Trøndelag         kr                  15 000                                                         = kr 15 000 

Hedmark                     kr                  10 000                                                         = kr 10 000 

Oslo                             kr                  10 000                                                         = kr 10 000 

 

6) Kostnadene posteres på post 4510 - overføring til fylkene. 

 

 

SAK 76/18: Oppgradering av IT/data sentralt og lokalt 

Det er et stort behov for å bytte ut gammelt datautstyr i sekretariatet.  I den forbindelse har vi 

mulighet til å kjøpe nytt utstyr gjennom Garnes og et firma vi har tatt kontakt med i forhold til 

service og oppfølging av vårt datasystem.   

 

Her avventer vi tilbud om kjøp eller leasing.   Ved leasing er alt med service, forsikring og 

garanti av skifte til nye laptop etter tre-fire år inkludert.  For Norsk Fosterhjemsforening betyr 

leasing at vi belaster årlige driftskostnader og vil ikke være avhengig av at vi om tre - fem år 

ikke har egenkapital til å kjøpe utstyr.   

 

Vi har i tillegg gjennomgått muligheten til å bytte serviceavtale for vårt IT system.  

Kostnaden står ikke i forhold til kvalitet på service. 
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Vi har gjennomført møte med et for oss nytt selskap Dustin, og vi har hatt møte med Garnes. 

Dustins tilbud i forhold til servicedrift, ATP og backup, nettverk, internett akses/fiber m m 

ligger nesten kr 5000 lavere enn Garnes.  Hos Garnes er ikke nettverk og microsoft lisensen 

inkludert.  Dersom vi velger Dustin vil overgangen/oppstart koste ca. kr 16 400.   

 

I tillegg ser vi på hvordan vi kan forenkle vårt regnskapssystem slik at regnskapsansvarlig 

ikke behøver å sitte her, men at vi kan scanne inn og automatisere bilagsarbeidet mer enn i 

dag.   

 

Vi har i dag et system Visma og Visma Business som foreningen tok i bruk i 2004.  Antagelig 

finnes i dag bedre og billigere løsninger for både vårt lønns- og medlemssystem.   

 

Vi er ingen eksperter i sekretariatet for å komme frem til den beste løsningen på ovennevnte. 

Men vi vet at det er problemer med våre nåværende Laptop`r inkludert dokking og disse må 

skiftes (innkjøpt i 2013).   

 

Hvorvidt vi skal kjøre utgiften på driftsutgifter og lease 7 laptop`r eller om vi skal kjøpe 

ønsker vi gjerne hovedstyrets synspunkter på.   

 

Vi har etterspurt, og avventer en oversikt over kostnaden ved kjøp (varierer pris i forhold til 

type) og oversikt over kostnad for leasing.   

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at det kjøpes inn 7 PC`r i sekretariatet med eventuell dokking inntil 

kr 150 000. 

 

 

SAK 77/18: Tiltaksplan 2019 

Det vises til vedlagt handlingsplan for 2018-2020 og tiltaksplan for 2018.   

 

Hovedstyret diskuterer hvorvidt tiltaksplan 2018 videreføres inn i 2019 eller det skal velges 

nye fokusområder i forhold til vedtatt handlingsplan. 

 

Tiltaksplan for 2019 må gjenspeile den aktivitet som foreningen vil ha i forbindelse med 

Fosterhjemsutvalgets rapport, utvalg 114/17, konferanse i mai, m m 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret vedtar endelig tiltaksplan/strategiplan for 2019 i hovedstyrets møte februar 2019

  

 

 

 

SAK 78/18: Evaluering og referat fra ledersamling 2019 

Det vises til vedlagt evaluering (vedegg 1) og referat (vedlegg 2) fra ledersamling 

gjennomført på Color Line, Oslo-Kiel 19-21 oktober 2018.   
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Det var i alt 34 deltagere fordelt på fylkesledere, nestledere, hovedstyret, valgkomite, 

kontrollutvalg og sekretariat.   

 

Forventningene de hadde i forkant av ledersamling – om utveksling av erfaringer, sosialt 

samarbeid, kunnskap, kjerneverdier, bli kjent osv ble innfridd med karakter 4-6.  Det var 

forventing om å lære å administrere hjemmesiden og det er tema for organisasjonskurs og 

ikke ledersamling. 

 

Hva som kunne endres eller gjøres annerledes er alltid lærerikt å få tilbakemelding på. Her ble 

det gitt uttrykk for at representanter fra sekretariatet, hovedstyret, valgkomite og 

kontrollutvalg var ønsket i gruppearbeidene.  Ønske om foreleser (hyggelig og positivt 

påfyll), ta opp igjen tråden ved en senere anledning når det gjelder gruppearbeid og deling av 

erfaring, for lange økter, tidligere middag m m 

 

Totalvurderingen av ledersamlingen var på en skala 1-6 – flest 6 og 5.  😊 

 

Viser til vedlegg 

 

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering evaluering og referat fra gjennomført ledersamling på Color 

Line, Oslo-Kiel 10-21 oktober 2018. 

 

 

SAK 79/18: Innspill til Fosterhjemsutvalget/fosterhjemskontrakter  

Det vises til vedlagt innspill av 07.11.2018 

 

Det vil bli laget ett skriftlig innspill til Fosterhjemsutvalget til.  Det vil bli en oversikt over 

hva vi ønsker av endringer til hvert av mandatpunktene.  

 

Fosterhjemsutvalget holder nå på å sammenfatte rapporten og planen er fortsatt at den leveres 

over til statsråd den 18.12.2018.   

 

 

Hovedstyrets vedtak 

 

Hovedstyret tar skriftlig innspill av 07.11.2018 til Fosterhjemsutvalget gjeldene 

fosterhjemskontrakter til orientering.  Innspillene ligger også åpent på foreningens webside. 

 

 

 

SAK 80/18: Hovedstyrets møter 2019 

Forslag til hovedstyremøter gjennom 2019 sendes ut til hovedstyrets faste medlemmer før 

møtet.    

 

Forslaget diskuteres og tilpasses slik at det passer for hovedstyrets faste medlemmer. 
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Hovedstyrets vedtak 

                                                           

 

              Hovedstyremøter 2019 Norsk Fosterhjemsforening  
  
                              

Sted og tidspunkt  Dato  

Hovedstyremøte   

Storgata 10A, 0155 Oslo  

08-10.02.2019  

Agenda Rådgivning (lørdag)  

  

Hovedstyremøte  

Fredag fra kl. 18.00 til søndag kl. 14.00  

Storgata 10A, 0155 Oslo  

15-17.03.2019      

Hovedstyremøte  

Fredag kl. 09.00 – 15.00  

Olavsgård, Kjeller  

 25-26.04.2019  

Organisasjonskurs  

Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00  

Olavsgård, Kjeller  

26-28.04.2019  

Hovedstyremøte  

Fredag fra kl. 12.30 – lørdag kl. 16.00  

Storgata 10A, 0155 Oslo  

21-22.06.2019   

  

Hovedstyremøte  

Fredag fra kl. 18.00 til søndag kl. 14.00  

Storgata 10A, 0155 Oslo   

30.08-01.09.2019   

Hovedstyremøte  

Torsdag kl 18.00 fredag fra kl. 09 – 14.00  

Scandic hotell Sandefjord  

24 - 25.10.2019  

Landsmøte 2019  

Scandic hotell Sandefjord  

25-27.10.2019  

Hovedstyremøte  

Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00  

Fredag julebord med ansatte  

Storgata 10A, 0155 Oslo  

06-08.12.2019  

Hovedstyreoverføring 

Gml styre møtes fredag – nytt styre 

kommer lørdag/første del av 

styreseminar 

 

  
 

SAK 81/18: Referat fra fagkonferanse 27.10.2018 

Norsk Fosterhjemsforening arrangerte fosterhjemskonferanse 27. oktober i samarbeid med 

RBUP Øst og Sør i Oslo.  

 

Tema for konferansen var: Fosterhjemmets indre liv?  

 

Dette var en fagkonferanse for fosterforeldre og deres støttespillere. RBUP stilte med dyktige 

foredragsholdere, og Norsk Fosterhjemsforening bidro med representanter for fosterforeldre, 

biologisk barn og fosterbarn som kunne fortelle om sitt perspektiv på det å utgjøre et 
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fosterhjem. Landsforeningen for barnevernsbarn stilte med representant som fortalte om det å 

være fosterbarn.  

 

Rundt 120 personer var påmeldt, hvorav rundt 50 fosterforeldre, øvrige deltagere fra 

kommunalt og statlig barnevern. Konferansen var gratis og reiseutgifter over kr 2000 for 

fosterforeldre ble dekket. RBUP bidro med lokaler og utgiftsdekning, og har vært en stor 

drivkraft i arrangeringen. 

 

Vi åpnet konferansen med video hvor styreleder i Norsk Fosterhjemsforenings sang, en sang 

av Bob Dylan, oversatt av Bjarte Hjelmeland. Det satte oss alle i rett modus for dagen. 

 

Tilbakemeldingene fra konferansen var meget positiv. Idet konferansen ble lagt til en lørdag 

og var gratis, gjorde at mange fosterforeldre hadde anledning til å delta.  

 

Konferansen er tatt opp på video, og powerpoint -presentasjoner og videopptak vil bli lagt ut 

på Norsk Fosterhjemsforenings hjemmeside. 

Foreningen vil ha et evalueringsmøte med RBUP i november, og siktemålet er å ha en slik 

konferanse som et fast årlig arrangement.  

 

Oppsummering er at det ble en vellykket Fosterhjemskonferanse 27. oktober 2018 som Norsk 

Fosterhjemsforening og Rbup Øst og Sør gjennomførte.   

   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering informasjon om gjennomført fagkonferanse med tema 

Fosterhjemmets indre liv som Norsk Fosterhjemsforening i samarbeid med Rbup Øst og Sør 

gjennomførte lørdag 27.010.2018.  

 

 

 

SAK 82/18: Innspill til Fosterhjemsutvalgets mandatpunkter Det vises til Norsk 

Fosterhjemsforening har jevnlig gjennom det siste året gitt skriftlige og muntlige innspill til 

Fosterhjemsutvalget.  De er i avslutningen av sitt arbeid, og for egen del og for deres, har vi 

satt opp alle mandatpunktene som Fosterhjemsutvalget skal utrede.  Overordnet har vi samlet 

noen av de viktigste innspillene vi har gitt underveis og samlet dem under hvert av 

mandatpunktene.   

 

Vi arbeider fortsatt med å ferdigstille de skriftlige innspillene og det vil bli sendt ut før 

hovedstyrets møte i november.  Siden dette er siste møte i 2018 og Fosterhjemsutvalget vil før 

neste hovedstyremøte ha lagt frem sin rapport, tenker vi det er viktig at vi alle blir mest mulig 

forberedt til å ha mening om resultatet Fosterhjemsutvalget har kommet frem til. 

Tilbakemelding fra Fosterhjemsutvalget: de har oversendt alt til trykking og innspillene kom 

ikke med.  Men dette dokumentet blir et godt bakgrunnsdokument i det videre arbeid.  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering overordnede innspill fra Norsk Fosterhjemsforening til 

Fosterhjemsutvalgets mandatpunkter. 
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SAK 83/18: Norsk Fosterhjemsforenings strategi før, under og etter fremleggelsen av 

Fosterhjemsutvalgets rapport 

Fosterhjemsutvalget har meldt at de legger frem sin rapport til statsråd den 18.12.2018.  

Det vil mest sannsynlig foreligge som en NOU.  Den kan bli tykk den kan bli tynn men 

uansett er det viktig at vi forbereder oss godt – og at det er flere personer i Norsk 

Fosterhjemsforening som er forberedt.   

 

For det første er det viktig at vi leser godt gjennom NOU fra Fosterhjemsutvalget, kjenner til 

mandatet, deretter hva vi som forening har spilt inn.  Hvem som møter i lanseringen og mest 

sannsynlig media, pressemeldinger fra Norsk Fosterhjemsforening – kronikker i avis, hvordan 

vi går videre osv.   Vi har allerede etablert kontakt hos de forskjellige politiske partiene, og 

tanken er at vi skal ha oppfølgingsmøter med de samme etter NOU foreligger.  Finnes det 

noen i fylkesstyrene som er spesielt interessert i dette arbeidet må vi få disse med.  Hvem bør 

vi alliere oss med utenfor vår organisasjon?  Osv osv Det kan skje mye etter 

Fosterhjemsutvalget har lagt frem sin rapport, og hovedstyret og gjerne fylkesledere må være 

tilgjengelig på telefon skype eller lignende mellom deres møter.   

Hovedstyret lager en plan for fordeling av arbeid og identifiserer hva vi må gjøre og hvordan 

vi bør gå frem. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret har lagt en strategi for hva som skal gjøres før NOU`n foreligger den 

18.desember, under lanseringen og etter.  Hovedstyret gjennom sekretariatet er de som går ut i 

media. Hovedstyret ønsker at Norsk Fosterhjemsforening skal gå ut samstemt i forhold til 

uttalelse til NOU`n.  

Pressemelding utformes sentralt og blir sendt til fylkesforeningene som igjen sender 

pressemeldingen til lokalavisene.  Hovedstyret og sekretariatet skal være tilgjengelige og 

holder kontakt fra den 18 desember og gjennom januar 2019 hva gjelder NOU`n på mail, 

telefon mm.  
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