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B-sak: Søknad om tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte i sentrale verv delegeres til  

            generalsekretærs avgjørelse.   

 

 

 

Eventuelt 

• Fremdriftsplan 2018 til Barne-, ungdom- og familiedirektoratet, evalueringer og 

resultat av foreningens arbeid i 2018.  

Resultatrapport for 2018 sendes over til Bufdir før neste hovedstyremøte i mars.  Frist 

1.3.2019. 

• Kandidater som er innstilt til sentrale verv, men ikke er delegat til landsmøtet inviteres 

til landsmøtet – av hvem, og hvem dekker kostnadene?  

Hovedstyret: dersom valgkomiteen finner kandidater til sentrale verv – vil dette være i 

et samarbeid med det fylkesstyret kandidaten kommer fra, og en kandidat fylkesstyret 

kan anbefale. Om denne kandidaten inngår som delegat eller observatør fra fylket skal 

utgifter i utgangspunktet dekkes av respektive fylke.  
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SAK 1/19: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 23.-24. 

november 2018 
Protokoll fra hovedstyrets møte ble lagt ut på intranett ca en uke etter hovedstyrets møte 23-

24 nov.  Det er ikke innkommet merknader til protokoll.   

 

Protokoll legges frem for signering i dagens møte 8-10.02.2019. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 23-24.11.2018.  Protokoll signeres av 

styreleder i møtet. 

 

 

 

SAK 02/19: Årsregnskap 2018 
Det vises i sin helhet til vedlagt årsregnskap 2018, med noter.  

 

Revisor har den 28.01.2019 hatt full gjennomgang av årsregnskap av drift samt prosjekter.  

Regnskapet skal deretter gjennomgås av BDO`s leder. Revisorrapport blir ikke utstedt før 

hovedstyret har signert årsregnskap og årsberetning. 

 

Årsregnskap følger både søknader og fremdriftsplan som vi hvert år sender til Bufdir.  

Fremdriftsplan sendes Bufdir innen 1.mars 2019.01. 

 

Kommentarer angående økonomi kan også leses i Norsk Fosterhjemsforenings årsberetning 

for 2018.  

 

Norsk Fosterhjemsforening fikk etter klage på tildeling av driftstilskudd fra 3 730 mill til 4.1 

mill for 2017, 2018 og 2019. I tillegg fikk foreningen en ekstratildeling i oktober på  

kr 350 000.  Totalt fikk foreningen kr 4 450 mill for 2018.   

 

Tilleggsbevilgningen kom godt med da fylkene har et stort behov for å kunne dekke sine 

utgifter til aktiviteter og drift.  Fylkene har gjennom 2018 fått overført ca 1.9 mill.  I tillegg 

har de fått refundert medlemskontingent med litt over 1 mill.  

 

Fortsatt står tildelingen ikke i forhold til den viktige rolle foreningen har innen 

fosterhjemsfeltet.  Vi skal utvikle en medlemsorganisasjon med 200 tillitsvalgte og nærmere 

3800 medlemmer. 

   

Inntektskildene i 2018 var medlemskontingent, provisjonsinntekt gjennom annonser i 

Fosterhjemskontakt og fra websiden, driftstilskudd fra Bufdir, fra salg av temahefter og bøker, 

leieinntekt fra utleid kontor og administrasjonstilskudd på prosjekter.  Medlemskontingenten 

ble økt med 30 kroner fra januar 2018. Vi har i tillegg økt medlemsmassen med 200 i forhold 

til 2017. Vi fikk administrasjonstilskudd fra fire prosjekter i 2018. Pengene er etter søknad fra 

foreningen innvilget av ExtraStiftelsen og en fra Bufdir. 
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Vi har også tatt inn litt penger på dekning av streaming, og på den sentrale facebooksiden gitt 

åpning for å gi gaver. Her er det kommet inn ca kr 10 000.  I starten av året fikk vi Wenche 

Foss`s ærespris på kr 50 000.  

 

Det ble lagt opp budsjett for 2018 med et underskudd på kr 984 000.  Årsresultatet gikk i 

minus med 62 189 kroner. 

At underskuddet ikke ble større har sammenheng med mindre ekstern aktivitet gjennom 

deltakelse på kurs/konferanser arrangert av andre.  Det har heller ikke vært deltakelse på 

verken IFCO, Apfel eller Eusarf -konferansene dette året.  Noe som har sammenheng med 

fokus på organisasjonens indre liv. Regnskapsansvarlig gikk over fra ansatt til et byrå som 

foreningen kjøper tjenester fra. Hovedstyret bevilget en midlertidig stilling i to år – denne ble 

ikke besatt i 2018.  I tillegg har 50% fagkonsulentens lønn blitt erstattet med prosjektmidler 

gjennom prosjektet Brobygging.  Vi hadde heller ikke budsjettert med en ekstrabevilgning fra 

Bufdir i slutten av året med kr 350 000.  Annonseinntektene ble over to hundre tusen mer enn 

oppsatt budsjett.  Hovedstyret vedtok i desember 2017 annonsering på vår webside med inntil 

ti annonser.  Dette ble iverksatt fra januar 2018.  En vil anta at annonser i Fosterhjemskontakt 

i fremtiden vil være svært usikre, og må se på flere digitale arenaer for annonsering. Salg av 

annonser balanserer utgiftene til drift av seks nummer per år av Fosterhjemskontakt.  

 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner ved signering årsregnskap for 2018.  

2) Årsregnskap 2018 legges frem for landsmøtet 2019 

 

 

 

SAK 03/19: Årsberetning 2018 
Det vises i sin helhet til årsberetning 2018.  Denne blir sendt ut separat for å unngå at 

utsendelsen blir for «tung». 

 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner ved signering årsberetning 2018 

2) Årsberetning 2018 legges frem for landsmøtet 2019 

 

 

 

SAK 04/19: Budsjett 2019 
Det vises til vedlagt forslag til budsjett 2019 

 

Langtidsbudsjett for 2018-2020 legges også med.   

 

Budsjett for 2019 må også ses i sammenheng med årsregnskap 2018. Strategiplan 

2019/Tiltaksplan 2019 må tilpasses budsjett for 2019.01. 

 

Som det tidligere er påpekt i forhold til drift av et lite sekretariat, aktiviteter, 200 tillitsvalgte 

som drifter fylkesstyrene i landet samt 3800 medlemsfamilier står ikke tilskudd fra staten i 

forhold til størrelsen på foreningen.   
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Det vil derfor bli søkt midler gjennom Helsedirektoratet for 2019 i tillegg til Bufdir. 

Foreningen har også fått merknad i Statsbudsjett 2019, noe som betyr at vi har får støtte, men 

vet ikke hvor mye, før søknad til Bufdir blir behandlet. Merknaden i Statsbudsjettet er i 

forhold til prosjektet Brobygging i landet.  

 

Budsjettet er lagt opp med et underskudd på 1.259 560 mill.kroner. Det tilsvarer at den drift 

og aktivitet vi nå har opprettholdes. Fra 19.02.2019 har vi ansatt en person i 60% stilling, 

midlertidig i to år fremover.  

 

Fra hovedstyrets gjennomgang og forslag til endringer av budsjett 2019 i i november 2018, 

ville budsjetter for 2019 bli lagt opp med et underskudd på ca 1,6 mill kroner. Det er ikke 

forsvarlig å legge opp et budsjett for neste år med mulige store konsekvenser for foreningens 

egenkapital. Budsjettet for 2019 legges derfor frem med reduksjon på flere poster.  

 

Det er et aktivt år med blant annet lansering av prosjektet Bedre samarbeid, fagkonferanse i 

forbindelse med NOFCA møtet i Bergen i mai, en toårig midlertidig stilling, 

Organisasjonskurs, to utvalg – Ungdomsutvalget og Utvalg 114/17 med samlinger gjennom 

helger, deltakelse i Arendalsuka og landsmøtet i oktober og ikke minst utvidelse av prosjektet 

Brobygging.  

 

Dersom vi får positivt svar på våre søknader som hadde frist 31.01 og 01.02. 2019 må 

budsjettet for 2019 revideres. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner ved signering av budsjett 2019 med forutsetning av endringer i konto 

for tapt arbeidsfortjeneste for tillitsvalgte.  Post 5312 økes til kr 125 000 for 2019. 

 

 

 

SAK 05/19: Tiltaksplan 2019 
Det er muligens mer dekkende å kalle vår tiltaksplan for strategiplan, og at det kanskje skaper 

mer engasjement blant tillitsvalgte. Men det er landsmøte som eventuelt må endre navnet da 

de i vedtak har besluttet toårig handlingsplan, ettårig tillitsplan og ettårig aktivitetsplan for 

fylkene.  

 

Hovedstyret diskuterte plan for 2019, med bakgrunn i handlingsplan 2018-2020, utdelt forslag 

til strategiplan i hovedstyrets møte i november 2018 og erfaringer etter gjennomgang med 

Agenda Rådgivning.   

 

Planen bør være så konkret at resultatene kan måles ved årets utgang.   

Hovedstyret vil legge frem en strategiplan for landsmøtet 2019.  Denne vil i så fall erstatte 

handlingsplan. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner tiltaksplan for 2019. 

Tiltaksplan for 2019 vil bli konkretisert gjennom de aktiviteter som iverksettes for å nå 

oppsatte mål i tiltaksplanen. 
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Tiltaksplan 2019 for Norsk Fosterhjemsforening 

 

 

1) Sikre alle barn i fosterhjem gode oppvekstsvilkår. 

 

• Fosterhjemmet skal legge til rette for livslange relasjoner med fosterbarna. 

• Individuelt innhold i plan for ettervern frem til fylte 25 år. Påvirke at retningslinjer 

lages for ettervernet. 

• Ettervern skal være noe ungdommen aktivt fraskriver seg. 

• Barnevernet må se hele fosterhjemmet, med biologiske og andre barn. 

 

2) Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter. 

                              

• Forutsigbare rammevilkår for fosterhjemmet er avgjørende for at en god barndom som 

varer livet ut.   

• Forslag til konfliktløsningsorganet i kommunen. Her vil foreningen påvirke 

sammensetning og beslutningsmyndighet organet bør ha. 

• Opprettholde fosterforeldrenes arbeidsgodtgjørelse. Fosterforeldre gis unntak i loven i 

forhold til trygdeytelser. 

• Lovpålagt opplæring og kompetanseheving for fosterforeldre.  

• Prosjektet Pedagogikk for fosterforeldre vil bidra gjennom videoer og fagtekster med 

økt kunnskap for fosterforeldre i fosterforeldrerollen.   

• Prosjekt Brobygging videreutvikles for å øke kvaliteten på samarbeid generelt, og 

samarbeid i forbindelse med samvær spesielt, og gi forståelse for hverandres roller - 

for foreldre-fosterforeldre - barnevern 

 

 

3) Styrke Norsk Fosterhjemsforening som interesseorganisasjon. 

 

• Norsk Fosterhjemsforening skal synliggjøre bedre at vi er en forening for hele fosterhjemmet 
(fosterbarnet, fosterforeldre og deres barn)  

• Påvirke forslag til Ny barnevernslov, og NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem. 

• Nettverksbygging gjennom familiesamling og aktiviteter i fylkesforeningene. 

• Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet. 

 

 

 

SAK 06/19: Rapport fra Ungdomsutvalget 2018 

Det vises til vedlagt rapport fra ungdomsutvalget 2018, tilsvarende lagt inn i årsberetning 

2018.   
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Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar rapport fra Ungdomsutvalget 2018 til orientering.  Representanter fra 

hovedstyret har gjort en strålende innsats med arrangementer og samlinger av ungdom i 

fosterhjem gjennom høsten 2018. 

 

 

 

SAK 07/19: Rådgivningsrapport 2018 

Det vises i sin helhet til vedlagt rådgivningsrapport for 2018.  Denne vil også være gjengitt i 

årsberetning 2018. 

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar rådgivningsrapporten 2018 til orientering. 

 

 

 

SAK 08/19: Søknad om tilskudd etter merknad på Statsbudsjett 2019 
Stortinget meddelte Norsk Fosterhjemsforening like før jul i 2018 at det ble gjort merknad på 

Statsbudsjett 2019 i forhold til tilskudd for Brobyggerprosjektet. Målet er å starte opp 

Brobyggerprogrammet i alle fylker i Norge. 

 

Den 22 januar fikk vi beskjed fra Bufdir om å sende inn søknad med frist 27.01 i forbindelse 

med denne merknaden. Fristen fikk vi forlenget med tre dager.   

 

Det vises i sin helhet til søknaden.  Det søkes om 5, 025 mill kroner. Dersom denne søknaden 

går igjennom vil det bety midler i tre år fremover for dette prosjektet.    

Det vises i sin helhet til vedlagt søknad. 

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar søknad til Bufdir om tilskudd stort kr 5, 025 mill til prosjektet Brobygging til 

orientering. 

 

 

 

SAK 09/19: Søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet 
Det vises til vedlagt søknad som har frist 01.02.2019.   

 

Det er et stort behov for flere inntektskilder for Norsk Fosterhjemsforening for å utvikle 

foreningene på flere områder. Vi har ½ stilling som ivaretar Fosterhjemskontakt, vi bør gi mer 

tilbud til opplæring av tillitsvalgte samt utvide rådgivningen som har vært et punkt på 

handlingsplan og tiltaksplan i flere år. Det er ikke nok penger til å drifte Norsk 

Fosterhjemsforening det vi etter søknad får fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet. 

 

Foreningen har aldri søkt midler fra Helsedirektoratet før og mener vi vil gå innenfor 

rammene til Helsedirektoratet i forhold til psykisk helse.   
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Selve søknaden blir sendt ut separat, da den ikke er ferdig på tidspunkt for utsending av 

hovedstyrets saker.   

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering søknad om driftstilskudd kr 3.010 000 allerede oversendt 

Helsedirektoratet 01.02.2019 

 

 

 

SAK 10/19: Prosedyreliste for landsmøtet 2019 
Prosedyreliste for landsmøtet 2019 deles ut i hovedstyrets møte.   

 

Hovedstyret gjennomgår prosedyrelisten i et møte før 01. juni 2019.  

Det er kommet inn to forslag på møteledere Knut Magne Ellingsen som også var møteleder i 

foreningens ekstraordinære landsmøte april 2018.  I tillegg har Trine Aakermann blitt foreslått 

av fylkesforeningen i Vestfold. Hun er blant annet kommunepolitiker, har bakgrunn i 

læreryrket, flere frivillige verv, deriblant medlem av fylkesnemda for barnevernsaker. 

Hovedstyret ønsker å invitere æresmedlemmene Elisabeth Backe Hansen og Vigdis 

Bunkholdt. I håp om også at de kan ha et lite faglig innlegg på landsmøte 2019. 

 

Hovedstyrets vedtak 

 

1) Hovedstyret innstiller følgende personer til møteledere i landsmøtet 2019.  Knut 

Magne Ellingsen og Trine Aakermann fra Vestfold  

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne følgende personer til møteledere i 

landsmøtet 2019: Knut Magne Ellingsen og Trine Aakermann. 

3) Hovedstyret inviterer æresmedlemmer Elisabeth Backe Hansen og Vigdis Bunkholdt. 

 

 

 

SAK 11/19: Oppsummering av NOU 2018:18 Trygge rammer for 

fosterhjem 
 

Hovedstyret gjennomgikk i hovedstyrets møte 8-10 februar 2019 vedlegg til 

saksfremstillingen og selve NOU 2018:18. 

Hva foreningen har spilt inn og fått gjennomslag for, og hvilke innspill som vi ikke fikk 

gjennomslag for er tatt med ref under:  

 

Hovedstyret har følgende innspill til NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem: 

NOU 2018:18 er uklar på noen punkter og foreningen hadde ønsket en helhetlig gjennomgang 

av fosterhjemsomsorgen, mer konkrete løsninger og en avklaring på partsrettigheter for 

fosterforeldre. Men Fosterhjemsutvalget har også hatt begrensninger i sitt mandat i tillegg det 

som lå til grunn for en NOU, Meld. St. 17 (2015-2016) Trygghet og omsorg – forsterhjem til 

barns beste som la føringer for en vridning fra økonomiske virkemidler til faglige 

virkemidler.  

Fosterhjemsutvalget erkjenner at det er behov for mer kunnskap innen feltet og foreslår at 

forskning må prioriteres.  
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Norsk Fosterhjem har gjennom sine innspill i 2017 og 2018 fått gjennomslag for:  
- Kommunene skal etablere Spisskompetansesenter – hvor kommunen skal utvikle og etablere 

miljøer med spisskompetanse på fosterhjemsområdet for å sikre at barn, fosterfamilier og 

foreldre får tilgang til spesialisert veiledning.  Her ønsker Norsk Fosterhjemsforening at de 

ulike hjelpeinstansene er samlet i ett hus. (Bup, helsesøster mfl).  Tiltaket må og bør 

evalueres etter en viss tid. Særskilt kompetanse på området har vi i mange år etterspurt. 

- Det skal etableres et Konfliktløsningsorgan som skal bidra til å avklare spørsmål som både 

fosterforeldre og barnevernet er uenig om. Viktig for dette organet er hvem som skal sitte i 

dette organet, og hvilken beslutningsmyndighet det vil ha. Tiltaket må evalueres etter en viss 

tid. Foreningen har gjennom en ti års periode gjentatt behovet for et nøytralt 

beslutningsorgan over barnevernet.  

- Plikt for barnevernet til å samarbeid med fosterforeldre settes inn i fosterhjemsavtalen.  

- Plikt til å samarbeide inn i kommuneloven for å sikre koordinerte kommunale tjenester. 

- At det utvikles faglige standarder for hva som er forsvarlig oppfølging og tilsyn.   

- Samtlige arbeidsprosesser i hele fosterhjemsforløpet skal inngå i det nasjonale 

kvalitetssystemet. Fra rekruttering til flytting ut av fosterhjem enten ved tilbakeføring eller 

etablering (ikke nevnt i kvalitetssystemet) som voksen. Hittil er det laget arbeidsprosess bare 

frem til barnet/ungdommen er plassert i fosterhjem.  Foreningen har etterlyst prosedyrer i 

forhold til flytting etter § 4-17 til andre tiltak (fosterhjem eller institusjon) – dette er ikke 

ivaretatt i dette punktet. 

- Foreningen har etterspurt forskning på fosterhjemsområdet i mange år og dette foreslår 

utvalget skal prioriteres. (Fosterhjemsutvalget sier spesifikt i regi av Norges forskningsråd, 

hvorfor ??) 

- Plan om oppfølging legges inn i avtalen. (Mange planer og hva som skiller disse må 

klargjøres. (Omsorgsplan, tiltaksplan, individuell plan og nå forslag om oppfølgingsplan) Det 

forutsettes at nåværende planer er etablert og følges!!) Foreningen har ikke spesifikt 

etterspurt flere planer.  Målet må være å følge planer, evaluere dem og måle hvorvidt 

tiltaket er effektivt. 

- Retningslinjer for individuell plan.  

- Barneverntjenesten skal i samarbeid med barn og fosterforeldre utarbeide en plan for hva 

som kan gjøres dersom en kritisk situasjon oppstår utenfor kontortid. 

- Det skal utarbeides en løpende oversikt over tiltak i kommunen.  

- Besøk og avlastningsordninger skal vurderes i barnets slekt og nettverk. Spilt inn en bedre 

kartlegging av barnets nettverk og familie for å ivareta og øke barnets nettverk nå og i 

fremtid. 

- Besøks- og avlastningsordninger evalueres. (Dette er viktig sett opp mot konsekvenser av 

avlaster-dommen). Men spørsmålet er hva som skal evalueres, hvilket utbytte 

barnet/ungdommen har av tiltaket – hva med fosterforeldres behov? Her foreslår foreningen 

at tiltak må kvalitetssikres. 

- Kommunene skal etablere lokale løsninger for tilgjengelighet utenfor kontortid.  Foreningen 

har etterlyst dette i mange år.  

- Oppfølgingsprogram for foreldre skal utvikles og etableres etter at barnet har flyttet i 

fosterhjem. Dette er viktig for det fremtidige samarbeidet. 
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- Rundskrivet om krav til å være reell arbeidssøker endres slik at fosterforeldre kan få unntak 

fra de nevnte kravene med bakgrunn i barnets behov for stabilitet.  Foreningen har fremmet  

forslag både for Arbeid- og sosialdepartementet og Fosterhjemsutvalget at det er urimelig at 

fosterforeldre får krav om å flytte, noe som kan medføre oppsigelse av fosterhjemskontrakt 

og ustabilitet for fosterbarnet.  

- Ettervern i forslaget er ikke særlig nytt ved at ungdommen når som helst innen fylte 23 år 

kan opprettes, gjenopprettes eller endres, basert på en helthetsvurdering av den unges 

behov.  Foreningen har siden 2008 fremmet behovet for tilbud om ettervern til 25 år og 

samme dag som NOU 2018:18 ble lansert, lover regjeringen ettervern til 25 år.  Innholdet i 

ettervern sies det lite om.  Foreningen mener ungdommen automatisk skal gå over i 

ettervern og/eller aktivt frasi seg det.  

- Det innføres en generell ordning som kompenserer frikjøpte fosterforeldre i ordinære 

fosterhjem for tap av tjenestepensjon.  Foreningen ønsker en avklaring på hva ordinære 

fosterhjem er, og fosterhjem der barn og unge bor med varige behov? Fosterhjemsutvalget 

har i liten grad problematisert fosterbarn med varige behov for tiltak. 

- Behov for forsikringsordning for personskade påført av fosterbarnet skal utredes.  (Skade på 

materiell ikke tatt med i NOU 2018:18).  

- Adgang til godtgjøring for dekning av tapt inntekt ved frikjøp i særlig tilfeller kan forlenges 

ved oppsigelse av fosterhjemsavtalen.  

- Fosterhjemsutvalget foreslår at det innføres en rett til inntektskompensasjon ved permisjon. 

Hva slags inntektskompensasjon vil det her være snakk om? Oppnår likhet i kommunene. 

- Fosterforeldre gis uttalerett i saker om flytting av et barn etter bvl § 4-17.                    

Lignende partsstatus i flyttesaker? Uttalerett i hvilke saker? Dekker dette flyttinger til annet 

tiltak? Eller bare saker som skal opp i fylkesnemd? Og på hvilken måte skal fosterforeldre bli 

gjort oppmerksom på at de har uttalerett. 

- Dagens unntak fra avkortning i dagpenger- og arbeidsavklaringspengeordningen videreføres 

inntil ny modell innføres.  (Her avventes det i forhold til vedtak om skattfri stønad for 

ordinære fosterforeldre innføres – da vil det ikke være behov for unntak) .  Foreningen 

mener at dette gjøres permanent da hovedstyret mener en ikke skal gå for stønad men 

opprettholde nåværende ordning med arbeidsgodtgjøring som skattlegges. 

 

Hva har vi ikke fått gjennomslag for:  

 
- Partsrettigheter til fosterforeldre ivaretas ikke i NOU 2018:18. 

- Fosterhjemsutvalget mener at å rettighetsfeste økonomiske ytelser til fosterforeldre vil etter 

utvalgets vurdering understreke samfunnets anerkjennelse av fosterforfamiliens viktige 

samfunnsoppdrag.  Det vil medføre en økt forutsigbarhet og det vil snevre inn rommet for 

forhandling mellom barnevernet og fosterfamiliene. Ja, det vil løse ulikhetene som nå er fra 

kommune til kommune og fra saksbehandler til saksbehandler. Frikjøp utover tidsperioden 

som er foreslått vil erstatte forhandling med retningslinjer.  Hvordan dette presenteres for 

nåværende fosterforeldre og nye fosterforeldre – at disse løsningene vil gi en større 

anerkjennelse og økt rekruttering stiller vi store spørsmålstegn ved. 

- Norsk Fosterhjemsforening har foreslått løsninger en kom frem til i PwC rapporten hvor det i 

tillegg til gradering av godtgjørelse ble foreslått en vesentlig høyning av godtgjørelsen for 

fosterforeldre. Fosterhjemsutvalget foreslår en kommunal stønadsordning for ordinære 

fosterhjem, fastsatt og regulert i lov og forskrift.  Her foreslår de en skattfri ordning hvor de 
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foreslår ca 63 % av nåværende KS sats.  Fosterhjemsutvalget har forsøkt å oppnå en likhet i 

forhold til rammer – som vil være enklere for systemet å ivareta.  Men føler fosterforeldre at 

de får tryggere rammer og bedre rammevilkår? Blir de ivaretatt bedre i trygdeordningene 

med en slik løsning? Osv. 

- Fosterhjemsutvalget har forsøkt i sine forslag til å lage forutsigbare ordninger hva gjelder det 

økonomiske – slik at det ikke blir de store ulikhetene mellom kommuner som det er i dag.  

Men en kommer ikke unna individuelle behov/skreddersøm rundt hvert barn.  

Fosterhjemsutvalget foreslår at det innføres en rett til inntektskompensasjon ved permisjon 

den første perioden etter at barnet har flyttet inn.  Varigheten av denne perioden 

differensieres etter barnets behov. Det innføres retningslinjer for frikjøp utover denne 

perioden.  Frikjøpet etter den første perioden skal knyttes til tiltak eller oppfølging og skal 

ikke være forenlig med at fosterforeldrene er i (fullt) arbeid.  Vi spør oss om hvilken 

inntektskompensasjon?  Fosterhjemmet skal heretter ikke regnes som tiltak!!! 

- Fosterhjemsutvalget har ikke kommet med forslag om gode ordninger for barn og unge med 

funksjonsnedsettelser i hele plasseringsforløpet. De foreslår en plikt i kommuneloven til å 

samarbeide med øvrige involverte etater. Her har vi foreslått at disse fosterhjemmene bør bli 

statlige fosterhjem(familiehjem) 

- Fosterhjemsutvalget foreslår at virkningen av omlegging av arbeidsgodtgjøring og frikjøp 

evalueres. Foreningen advarer mot en omlegging av dagens praksis uten kunnskap om 

effekten av forslagene om stønad og frikjøp.  

- Vi kan ikke se at NOU`n skaper en bedre holdning og anerkjennelse til fosterhjem.  Det legges 

opp til en skattfri stønad – svart arbeid satt i system av staten sier hovedstyret i Norsk 

Fosterhjemsforening.  Konsekvensen med skattfri stønad utløser ikke rettigheter i 

folketrygden. Løsningene som foreslås setter fokus kun på hva som er best på systemnivå.  

NOU`n gjennomsyres av holdninger mot fosterforeldre blant annet at de sykeliggjør 

barnet/ungdommen for å beholde frikjøp.  Dersom Lehmans forskning er rett har nesten 50% 

av plassert barn psykiske lidelser, og rundt 40% har en eller flere diagnoser.  Dersom ikke 

barnet er utredet og kontaktperson kun er i fosterhjemmet fire ganger i året – og dersom 

barnet/ungdommen gjør fremgang – da påstås det at fosterforeldre har snakker usant for å 

oppnå fortsatt frikjøp?  Kanskje også «sykeliggjøringen» har sammenheng med at 

fosterhjemmet ber om hjelp.  

- Frikjøpsperioden som foreslås etter alder – kort tid og over lang tid – foreningen spør seg 

hvilken arbeidsgiver gir permisjon på dette grunnlaget.  Står arbeidsgivere klare til å la jobb 

stå ubesatt i frikjøpsperioden, fordi fosterforeldre gjør en samfunnsinnsats?  Fosterforeldre 

faller ut av arbeidsmarkedet, og hvem har ansvar for å få de inn igjen etter 2-5 -8 år? De 

fleste får ikke permisjon utover 2 år.   

- Foreningen spør seg om forslagene i Fosterhjemsutvalget gir trygge rammer.  Gir det 

forutsigbarhet, økonomi, tillit i saksbehandling, rettigheter til fosterhjemmet, en økning av 

rekruttering?  

- Foreningen bør foreta en spørreundersøkelse til alle våre medlemmer.  Hvor det spørres om 

ferdigheter hos ditt barn, helt spesifikt, står barnet/ungdommen opp av seg selv, klarer å 

være alene om morgen, pusse tenner, følge til skole mm dele inn i alder osv.  Hvor mye må 

fosterforeldre være tilstede for fosterbarnet, og i hvilke situasjoner? 

- NOU`n har ikke tatt inn stemmen fra fosterforeldre om hvordan ting virkelig fungerer.  Vista 

Analyses undersøkelse hadde i sitt mandat å gå til barnevernet for innhenting av 

opplysninger.  De avtalte riktignok en samtale med Norsk Fosterhjemsforening, et møte som 
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ble avbrutt etter en halv time pga henting i barnehage fra representant fra VA.  I tillegg var 

utgangspunktet fra Vista at faglig råd og veiledning skulle erstatte økonomi. 

- Situasjonen i barnevernet med hyppig skifte av saksbehandlere er ikke løst eller berørt i 

fremlagt NOU – betydning for trygge rammer – jfr barneombudets utsagn –  bør være norm 

for hvor mange. Noe også vår forening har påpekt i mange år.  

- Løsninger er foreslått til systemets beste og vi lurer på om det er til barns beste.  

Omsorgspersonenes rammevilkår blir ikke forstått er til barns beste.  

- Vi har henvist for utvalget de mange gode rapporter og utredninger som er laget de siste ti 

årene som bør ligge til grunn i deres arbeid.  Vi kan ikke gjenkjenne at gode forslag fra disse i 

noen nevneverdig grad er brukt. 

- Fosterhjemsutvalget har fått frem kompleksiteten i fosterhjemsordningen men likevel er 

fosterhjem vanlige familier til vanlige barn. 

- Norsk Fosterhjemsforening har en stor jobb fremfor seg med informasjon, alliansebygging  

og påvirkningsarbeid før denne NOU`n går til behandling i Stortinget. 

Listen som nevnt over er ikke uttømmende. Det er mange spørsmål omkring forslagene som 

ikke NOU`n gir oss svar på.  NOU`n kommer på høring, men vi vet ikke når.  Det er derfor 

viktig at vi i tiden fremover ser nøye på konsekvensene av forslagene, og kan komme med 

konkrete forslag i vårt høringsinnspill som gjenspeiler hverdagen og realiteten til våre 

medlemmer og tillitsvalgte. 

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret har gjennomgått forslagene til Fosterhjemsutvalget i NOU 2018:18 Trygge 

rammer for fosterhjem.  I denne saken har hovedstyret sett på noen av foreningens innspill 

som er ivaretatt i Fosterhjemsutvalgets forslag, og hvilke innspill som ikke er ivaretatt, (viser 

til innledning før hovedstyrets vedtak i denne sak 11/19 over). 

NOU 2018:18 kommer på høring, og hovedstyret oppfordrer alle medlemmer og tillitsvalgte 

til allerede nå å fordype seg i NOU 2018:18, slik at vi sammen kan gi de beste innspill som 

gagner våre nåværende fosterhjem, og kan føre til økt rekruttering av nye fosterhjem til barns 

beste. 

 

 

SAK 12/19: Første del av utvalg 114/17`s forslag ut på høring 
Utvalget 114/17 som skal se på retningslinjer og vedtekter har i midten av januar sendt ut 

første utkast til fylkesstyrene for innspill. Utkastet har tatt for seg retningslinjer for 

valgkomiteen og valgordninger samt noen forslag til endringer i vedtektene som går utover 

valg.   (viser til vedlegg) 

Utvalget vil første helg i mars ha et nytt helgemøte hvor innspill fra fylkene blir gjennomgått 

samt nytt område blir gjennomarbeidet. 

 

Hovedstyrets vedtak:   

 

Hovedstyret tar første utkast fra Utvalg 114/17 til orientering. Innspill fra fylkesforeningene 

blir viktige for hovedstyrets behandling av saken.  Informasjon vil bli gitt løpende i 

hovedstyremøtene frem til utvalget avslutter sitt arbeid.  
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