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ÅRSBERETNING FOR ØSTFOLD FOSTERFORELDREFORENING

for perioden 25.03 - 16.11.81.

Leder:
Nestleder:
Kasserer:

Sekretær:

Studieleder:

Styret har hatt følgende sammensetning:

Anne Lise Ruud, Rakkestad.
Bjørn Foldvik, Fredrikstad.
Karin Sørlie Svendsen, Halden.
Åse Kiserud, Våler.
Anna Haådelsby, Sarpsborg.

Vararepresent.Gerda Marie Grefslu, Mysen.
-- "" -- :Eva Kronholm, Askim.

Valgkomite : Bergljot Amundsen, Borge.

Reìdun Kontra, Degernes.

Ole Martin Kiserud, Våler.

Det har vært holdt 6 styremøter og 2 medlemsmøter, derav det ene
halvårsmøtet i perioden, samt kveldens årsmøte.

Foreningen har hatt nok av arbeidsoppgaver, og for â starte et

sted: hvordan kan vi verve nye medlemmer? Vi besluttet å benytte

oss av de fine folderene som foreningen nettopp hadde utarbeidet.
Dette er en brosjyre som informerer om foreningen, samt formidler

kontaktadresse. Disse forlderene blei sendt til alle sosialkontor-

ene rundt om i fylket for på denne måten å spre viten om foreningen

blant fosterforeldre og også andre interesserte mennesker« Dessuten

tok hvert av styremedlemmene sin bunke og delte ut til interesserte

folk vi møtte.

Vi hadde allerede hatt kontakt med sosialkontorene, så neste skrit

på veien var ganske naturlig: nemlig dra rundt på de forskjellige

sosialkontorene og presentere foreningen, samt tilby våre erfaringer

til andre forsterforeldreo

Vi har pr. idag vært på 11 sosialkontorer/barnevernsnemder i fylke

og det er stor enighet i styret om at dette har vært et nyttig og ver

difullt arbeid. Gjennom disse møtene har vi truffet mennesker som ar-
beider med fosterbarn/hjem, og nyttig erfaring er blitt utvekslet

begge veier.
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For å gjøre effektivt foreningsarbeid trengs det som kjent en
del penger, slik også i vår forening, og siden kassa var tom, søkte

vi diverse instanser om økonomisk stønad: alle kommunene og fylkes-

kommunen. Vi har mottatt bidrag fra fylket og 17 kommuner, med hen-

holdsvis kr. 7 500 og kr. 8 250.

Dannelsen av landsforeningen var et faktum 9.-10. mai 1981 og
siden Østfoldforeningen var den første i sitt slag her i landet følte

vi oss som pionerer i dette arbeidet. De som deltok på Landsmøtet 81
fra Østfold var: Anne Lise Ruud, Arvid Ruud, Gerda •arie Grefslie og

Åse Kiserud.
Medlemstallet i foreningen økte etter dannelsen av Landsforeningen

sâ vi fortsatte optimistisk arbeidet, syntes at det begynte å skje

ting på fosterhjemssektoren i Norge og også i Østfold fylke.

I slutten av mai holdt vi møte for medlemmene. Denne gangen invi-

terte vi også representanter fra sosialkontorene, barnevernskontor-

ene og fosterhjemssentralene i Oslo og Østfold for å kunne dekke

bredest mulig spekter. Barnevernspedagog Brede Hammer var foredrags-

holder og svarte også på spørsmål i plenum. Vi fikk mye ut av dette

møtet, men enkelte røster hevdet at det blei vel mye fagprat, så
neste medlemsmøte besluttet vi å arrangere mer som et hyggesamvær

og dette skjedde i midten av September. Dette møtet var meget vel-

lykket.

Foreningen har skaffa seg en del litteratur om barnevern/foster-
hjemsarbeide, men p.g.a, dårlig økonomi kunne vi bare kjøpe et eks.
av hvert. I stedet har vi kontakta alle fylkets bibliotek med anmod-

ning om å kjøpe inn slik litteratur for utlån. Denne anmodningen blei

positivt mottatt, så nâ kan man altså finne en del bøker til låns
rundt omkring.

Forslag om identitetskort for fosterbarn er kommet fra medlemmene.
Styret har i samarbeid med forslagsstiller utarbeidet et forslag som
ef oversendt Sosialdepartementet for godkjenning.

Lista over klær og utstyr, som Økal brukes når barn plasseres i

fosterhjem, er for tida hos Forbrukerrådet i Sarpsborg. Dette for

utarbeidelse av priser slik at alle skal få mest mulig likt utstyr,

lista oversendes seinere sosialkontorene for bruk der.
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InformasJonsbrosJyre tl! potensielle foBterforeldre er nå til

trykking. Den inneholder ting en trenger å vite noe om før en be-

stemmer seg for å bli fosterforeldre.

Foreningen har også utarbeidet helsekort for fosterbarna i sam-
arbeid med en lege. Dette kortet kommer også fra trykkeriet i disse

dager.

De gjeldende satsene fra N.K.S. har vært gjenstand for vurdering

og i den anledning har noen tilfeldig valgte medlemmer fra foreningen

hatt mulighet for å uttale seg.

Poreningen har hele perioden Jobba for å få arrangert kurs/seminar
for fosterforeldre. Endelig har det lykkes, og i samarbeid med barne-

vernssekretæren/fosterhjemssentralen blei det seminar for fosterfor-

eldre i tida 21-22 november på Park Hotell, Halden. Temaer og fóre-
dragsholdere blei følgende: Presentasjon av det sosiale hjelpeappa-

ratet med fordypning i Åsebråten barnepsyk, klinikk og deres erfar-

inger med fosterbarn/fosterhjem ved sosionom Per Chr. 01sen.
2) Ulike faser i barns utvikling, sett i sammenheng med fosterhjems-

plassering ved barnevernspedagog Lasse Rol•n og psykolog P. Nedrum.

3) De juridiske sider ved en fosterhjemsplassering ved jurist 01av

Molven.

Forsørgerfradraget har foreningen også jobba med, fordi den for-

skjellsbehandling som finner sted fra ligningskontorenes side er lite

tilfredsstillende. Vi har kontakta fylkesskattesjefen som ikke kan

gi noen klar beskjed om hvem som skal ha forsørgerfradraget, barnet,

foreldre eller fosterforeldre. Det fins flere ligningskontoret i

fylket som ikke utbetaler forsørgerfradraget til noen av partene. Vi

har seinere hatt kontakt med skattedirektørens kontor, der kunne man

heller ikke tilføye annet enn at dette er uklart og at det jobbes med

saken. Saken er forøvrig oversendt Norsk Fosterhjemsforening til vid-

ere utredelse.

Nye lover for Østfold fosterhjemsforening, styret foreslår å ta i

bruk landsforenlngens forslag brukt i lokalforeninger. Dette forslag-

et er sendt til medl. og skal tas opp på ârsmøtet til diskusjon og

avstemming.
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Foreningen har også besluttet å foreta navnebytte fra Østfold

fosterforeldreforening til Østfold fosterhJemsforening. Dette

for å tillempe navnet til landsforeningen eg for å få med "hele

h•emmet" i navnet.

Styret vil takke før samarbeidet i perioden og ønske lykke tll

videre med fruktbart arbeid.

V&ler 10.11.81.

Åse Kiserud


