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INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

Vi innkaller herved til møte for faste medlemmer av hovedstyret i Norsk 

Fosterhjemsforening.   

 

Tidspunkt:     Fredag 15.03- fra kl. 18.00 til søndag 17.03.2019 kl 14.00  

Sted:               Storgata 10A, 7 etg. (inngang Skippergata)  

Overnatting: Overnatting er bestilt på Thon hotel Astoria, Dronningsgate 21, 0151 Oslo for 

hovedstyrets medlemmer: Styreleder Lene Printzlau Våmartveit, nestleder Merete Skaarud, 

styremedlem Helle Christensen, - Svein Vidnes erstatter Tommy Hæggernæs, - Inge Kirkenes 

og – Solfrid Ruud Rekdal.    

Bestill billett i god tid før møtet.  

Vennligst gi beskjed snarest til sekretariatet dersom noen pga. sykdom ikke kan møte.    

Vara kan bli innkalt på kort varsel dersom et styremedlem ikke kan møte.  

  

Oslo 26.02.2019  
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign:  

 

SAKSLISTE 

SAK 13/19: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 08-10.02.2019 

SAK 14/19: Regnskap januar og februar 2019 

SAK 15/19: Revisors beretning 

SAK 16/19: Tiltaksplan 2019 

SAK 17/19: Fremdriftsrapport/resultatrapport sendt Barne-, ungdom og 

                     familiedirektoratet  

SAK 18/19: Forslag til presisering i vedtektene § 1-1 formål 

SAK 19/19: Tilføyelse i vedtektene § 1-2 bruker- og interesseorganisasjon   

SAK 20/19: Utvalg 114/17 forslag til valgkomiteens retningslinjer samt  

                     endring av vedtekter 

SAK 21/19: Regionansvarliges rolle 

SAK 22/19: Fylkesforeninger uten demokratisk valgt styre.   

SAK 23/19: Program for organisasjonskurs 2019 

SAK 24/19: Styreinstruks for Norsk Fosterhjem 

SAK 25/19: Prosess og milepæler for rekruttering av ny generalsekretær i 

Norsk Fosterhjemsforening 2019 

 

EVENTUELT  

 

• Prosess for hovedstyret i forhold til innstilling til valgkomite 2020-2022. 

• Gjennomføring av avstemmingsmetode i landsmøtet 2019 
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

 

• Info vedrørende endring av inngått avtale om salg av annonser – 

mellom kunde og Bell Media. 

• Fosterhjemskonferansen i Bergen  
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

 

SAK 13/19: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 08-10.02.2019 

Protokoll fra hovedstyrets møte ble lagt på intranett ca en uke etter hovedstyrets møte 08-

10.02.2019.  Det er ikke innkommet merknader til protokoll. 

Protokoll legges frem for signering i dagens møte 15-17.03.2019 

 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 08-10.02.2019.  Protokoll signeres 

av styreleder i møte 

Hovedstyrets vedtak 
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

 

SAK 14/19: Regnskapsrapport januar og februar 2019 

Regnskapsrapport for januar og februar 2019 vil bli ettersendt.  Det er ingen spesielle 

kommentarer til regnskapet så tidlig i året.   

Driftstilskuddet fra staten blir utbetalt i to omganger februar og juni og første halvpart er 

overført foreningen.   

 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret tar til orientering fremlagt regnskapsrapport for januar og februar 2019.   

 

Hovedstyrets vedtak 
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Vedlegg i sak 14/19 regnskapsrapport januar og februar 2019 
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Vedlegg i sak 14/19 regnskapsrapport januar og februar 2019 
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

 

SAK 15/19: Revisors beretning 

Det vises til vedlagt revisors beretning.   

BDO er i landsmøtet 2017 valgt til uavhengig revisorfirma for Norsk Fosterhjemsforening.  

De har gjennomgått balanse per 31 desember 2018. Resultatregnskap for 2018 og noter til 

årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. BDO finner 

årsregnskap 2018 i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 

organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018 og dets resultater for 

regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk.  

 

Forslag til vedtak  

1) Hovedstyret tar revisors beretning 2018 til orientering 

2) Hovedstyret anbefaler landsmøtet å godkjenne revisors beretning for 2018 

Hovedstyrets vedtak 
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Vedlegg i sak 15/19 revisors beretning 
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Vedlegg i sak 15/19 revisors beretning 
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

 

SAK 16/19: Tiltaksplan 2019  

Det vises til vedlagt vedtatt tiltaksplan 2019.  

Tiltaksplanens mål for 2019 er i vesentlig grad et arbeidet opp mot systemet.   

I tiltaksplan 2019 under første punkt står: Fosterhjemmet skal legge til rette for livslange 

relasjoner med fosterbarna. Dette er vanskelig målbart, men vil bli foreslått satt opp i et av 

Norsk Fosterhjemsforenings formålspunkter. (behandles i sak 17/19)  

I tillegg vil et av punktene under berører medvirkning.  I dag er vi en interesseorganisasjon for 

oppdragstakere. For å oppnå mer innflytelse vil det mulig være formålstjenlig å kalle oss 

bruker- og interesseorganisasjon.    

 

Følgende tiltak må gjøres:  
• Møter med sentrale politikere 

• Møter med statsråd 

• Møte med komiteer på Stortinget 

• Påvirke Statsbudjett 2020 

• Møter med alliansepartnere 

• Brukermedvirkning på system- og individnivå 

• Ta initiativ til et nasjonalt Fosterhjemsforum med ansvarlige myndigheter og 
brukerorganisasjoner 

• Medieoppslag 

• Utvikle infomateriell for kunnskapsspredning om fosterhjem og deres forhold 

• Jobbe for å bli en ansett brukerorganisasjon som har reell påvirkning 

• Støtte tillitsvalgte i fylkene 

• Søke ekstra finansiering til å utvide/styrke rådgivningstjenesten og drift 

• Aktivt bruke faglig råd  

• Utvikle attraktive medlemsfordeler 

• Jobbe med vedtatte prosjekter iht planer og budsjetter 

 

  

Forslag til vedtak 

Hovedstyret støtter foreslåtte tiltak for oppnåelse av målene satt i tiltaksplan 2019.  

Hovedstyrets vedtak  
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Vedlegg  til sak 16/19 Tiltaksplan 2019 

 

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 kommunene. 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. 
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

SAK 17/19:  Resultatrapport/fremdriftsrapport oversendt Barne-, ungdom- og 

familiedirektoratet 

Det vises til vedlagt fremdriftsrapport.  Barne-, ungdom- og familiedirektoratets frist for 

innsending var 1.mars og her skal det gjøres rede for hvilke resultater og erfaringer 

organisasjonen har gjort gjennom tilskuddsåret sett opp mot målene i tilskuddsordningen. 

Det skulle også fremgå brukermedvirkning på system- og individnivå. Til dette kunne det kun 

benyttes 6000 tegn.   

Til ytterligere kommentarer til fremdriftsrapporten ble det anført våre erfaringer.  Begrenset 

opp til 2000 tegn.   

I tillegg til fremdriftsrapport ble årsberetning 2018-, årsregnskap 2018-, revisorsberetning 

2018-, budsjett 2019 og tiltaksplan 2019 lagt ved. 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret tar fremdriftsrapport 2018 til orientering.  Rapporten ble sendt inn fra Norsk 

Fosterhjemsforening innen frist 1 mars 2019.03.06 

Hovedstyrets vedtak 
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Vedlegg til sak 17/19 Fremdriftsrapport 

 

Til Barne-ungdom – og familiedirektoratet 

Fremdriftsrapport 2018 fra Norsk Fosterhjemsforening                                                       

Februar 2019 

Gjør rede for hvilke resultater og erfaringer organisasjonen har gjort gjennom sin innsats i 
siste tilskudds år, sett opp mot målene i tilskuddsordningen.   
 
Norsk Fosterhjemsforening er den eneste brukerorganisasjon for fosterhjem i Norge. 
Foreningen representerer alle stemmene i fosterhjemmet, fosterbarnets, fosterforeldre. 
Foreningen har i underkant av 3800 fosterfamilier som medlemmer.  Ett medlemskap pr 
familie. Det tilsvarer mellom 4000-6000 fosterbarn og et ukjent antall egne barn.   
Foreningen produserer fagbladet Fosterhjemskontakt som er det eneste i Norge som 
omhandler fosterhjem.  Fylkesforeningene arrangerer samlinger for hele fosterhjemmet 
flere ganger i året, et tilbud som ikke kommunene gir.  Et sentralt rådgivningsteam som sitter 
på høy kompetanse innen fosterhjemsomsorgen. Foreningen har også utviklet metoder for å 
bedre samarbeid og samvær mellom fosterforeldre – foreldre og barnevern.  Prosjektet 
Brobygging har blitt omtalt i merknader på Statsbudsjettet 2019.  
Det vises til vedlagt årsberetning for 2018, jfr. pkt. 3 og 8 fremgår foreningens tiltaksplan 
2018 og resultater av denne, samt foreningens innspill fremkommet i Fosterhjemsutvalgets 
forslag i NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem.  
Hovedfokuset i 2018: intern organisasjonsutvikling, ekstraordinært landsmøte, innspill til 
Fosterhjemsutvalget, brukermedvirkning i flere utvalg som gjelder utvikling av barnevernet, 
lobbyvirksomhet opp mot politikere, innspill til div. rapporter, gjennomføring av flere 
prosjekter som involverer, fosterforeldre, foreldre, ansatte og barnevern samt 
forskningsprosjekt vedrørende fosterbarns psykiske helse – alt for barnets beste, produsert 
seks nummer av Fosterhjemskontakt og gitt rådgivning til medlemmer. Fylkesforeningene 
har hatt fokus på styremøter og samlinger av fosterfamiliene. 
 
Resultater:  
Tildelt Wenche Foss Ærespris hvor juryen lag vekt på fylkesforeningenes positive tilbud om 
aktiviteter og arrangement for hele fosterfamilien, vårt interessepolitiske arbeid og den 
rådgivningen som gis.   
Medlemstallet har økt. Vi har opprettholdt driften med 4,6 stillingshjemler, investert i nytt 
datautstyr i sekretariatet, innkjøpt en Ipad til hver fylkesforening, samlet tillitsvalgte til 
organisasjonskurs og ledersamling samt ekstraordinært landsmøte.  Deltatt i eksterne 
referansegrupper, møter og holdt flere foredrag.  Deltatt med tillitsvalgte og ansatte i 
Arendalsuka i samarbeid med Bufetat -sør. Hovedstyret har gjennomført seks helgemøter.  
Fylkesforeningene har gjennomført styremøter, gitt innspill, arrangert over 80 samlinger for 
fosterfamilier over hele landet, se kap 1.6.2 i årsberetningen 2018.  Til sammen 200 
tillitsvalgte utgjør ca 40 årsverk gjennom sitt frivillige engasjement. 
Ungdomsutvalget kom godt i gang høsten 2018.  Norsk Fosterhjemsforening har arrangert to 
Fosterhjemskonferanser.   Nedsatt et utvalg med mandat å se på retningslinjer og vedtekter 
for foreningen. 
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Vedlegg til sak 17/19 Fremdriftsrapport 

I forslagene gitt i NOU 2018:18 har vi fått gjennomslag for blant annet; etablering av 
Spisskompetansesenter, - konfliktløsningsorgan, plikt for barnevernet å samarbeide med 
fosterforeldre, faglige standarder for forsvarlig oppfølging og tilsyn, mer forskning, utarbeide 
plan for hva som gjøres i krisesituasjoner, tilgjengelighet utenfor kontortid, unntak for 
fosterforeldre om flyttekrav for å få utbetalt arbeidsavklaringspenger, fosterforeldre gis 
uttalerett i flyttesaker m.m.  Regjeringen lover ettervern til 25 år – noe foreningen har 
lobbet for i mange år. 
Gjennom mange år har vi arbeidet for mer rettferdige løsninger for fosterforeldre som av 
ulike grunner treger ytelser fra NAV – overgangsordningen som ble vedtatt i Stortinget 
trådte i kraft i januar 2018.  At vi har skrevet mye omkring denne problematikken på vår 
facebookside, vår webside og i Fosterhjemskontakt har medført at vi på rådgivning har fått 
en nedgang i denne type henvendelser.   

 

 

Brukermedvirkning på individnivå  
Tillitsvalgte, medlemmer og barn i fosterhjem gir jevnlig innspill gjennom sosiale medier,  
epost, bidrag i Fosterhjemskontakt, gjennom styremøter sentralt og i fylkene, - samlinger 
som tas med i våre innspill til sentrale høringer, rapporter, prosjekter og 
organisasjonsutvikling.  
- Livsboken distribueres til barnevernstjenester, fosterhjem og foreldre – for å styrke barns 
identitet   og kunnskap om eget liv for å kunne medvirke.  
- Ungdomsutvalg for nettverksbygging og brukerråd. Flere samlinger gjennom høsten 2018. 
- Sekretariatets rådgivningstelefon. Henvendelsene blir samlet i en anonymisert årsrapport, 
gjøres kjent for politikere og det offisielle barnevern. Jfr. kap 7 i årsberetningen, og initierer 
nye prosjekter.  
- Gjennom Fosterhjemskontakt (6 per år) hvor tillitsvalgte blir intervjuet og det er egne sider 
for spørsmål fra barn og unge.  
- Gjennom ulike prosjekter – se årsberetning pkt 6, bla: Prosjekt Brobygging involverer 
fosterforeldre, foreldre og barnevernet. Prosjektet Bedre samarbeid: ansatte, barnevernet 
og fosterforeldre.    
Nytt prosjekt Pedagogikk for fosterforeldre: utvikling av filmer for støtte til fosterforeldre. 
Her deltar fosterforeldre, fagpersoner, barnevernet og ansatte i referansegruppe.  
- I møter med stortingsrepresentanter, nasjonale dialogmøter, referansegrupper mv, er 
tillitsvalgte en av to deltakere fra foreningen.  Men har opplevd fra direktoratet gjennom 
2018 at kun en fra foreningen kan møte. 
 
Brukermedvirkning på systemnivå   
Skriftlige og muntlige innspill til blant annet Fosterhjemsutvalget baserer seg på innspill fra 
medlemmene. Det er gjennomført møter med alle politiske partier på Stortinget, møte med 
statsråd, deltatt på Arendalsuka, deltakelse i nasjonale referansegrupper, dialogmøter og 
andre organisasjoner. Tillitsvalgte og medlemmer har fått mulighet til å gi innspill i alle 
prosesser.  
De henvendelser foreningen får inn på rådgivningen, løftes opp på systemnivå. Imidlertid 
finnes det ikke forum på systemnivå som kan være med å løse kompliserte problemer innen 
fosterhjemsområdet.  
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Vedlegg til sak 17/19 Fremdriftsrapport 

Foreningen stiller spørsmål om brukermedvirkningen er ivaretatt for fosterfamilier da 

vi ikke har fått invitasjon til eksempelvis til deltakelse i brukerråd oppnevnt av 

departement.   

6000 tegn 

 

Andre kommentarer til fremdriftsrapporten 

Erfaringer 

Norsk Fosterhjemsforening bidro sterkt til Meld St 17 (2015-2016) Trygghet og omsorg – 

fosterhjem til barns beste, som etter vår lobbyvirksomhet utløste en NOU. 

Fosterhjemsutvalget ble nedsatt, uten at foreningen hadde innvirkning på hvem som skulle 

sitte i utvalget eller mandatet. Vårt forslag om deltakelse av tillitsvalgte eller ansatte i 

utvalget ble avvist. Vi finner det undrende at foreningen som både har lobbet frem Meld S 

og NOU og representerer bærebjelken for de barn som ikke kan bo hos sine foreldre, ikke på 

lik linje med andre organisasjoner for barn og foreldre i barnevernet – får mulighet til å gi 

innspill og påvirkning.  Norsk Fosterhjemsforening merker en endring i forhold til 

brukermedvirkning til direktorat og departement.  Korte møter, utredninger har kommet 

langt før det gis mulighet for innspill. Unge og foreldre i barnevernet bestemmer 

rammevilkår for fosterforeldre som skal dra omsorg for dem. Ny organisering i Bufdir, ingen 

avdeling som har ansvar for fosterhjem.  Foreningen har ikke fått tilbud om å bli med i 

departementsoppnevnt brukerråd.  Brukermedvirkning opplever vi har blitt dårligere.   

Vi får mange henvendelser sentralt i vår forening som vi ikke kan løse eller har svar på, og 

ved henvendelser i direktoratet og departement – gir heller ikke løsninger for nåværende 

fosterforeldre. Vi ser et stort behov for et aktivt samarbeidsforum hvor viktige 

problemstillinger for fosterhjem kan drøftes og løses. 

Vi har et stort behov for mer penger for opplæring av 200 tillitsvalgte, samt kunne arrangere 

samlinger for fosterfamilier. Vi er en stor organisasjon med aktive fylkesforeninger og kun 

4,6 stillingshjemler.  Mange oppgaver er uløste, og foreningen trenger midler til flere 

stillinger i sekretariatet. Vi har merket oss at organisasjoner som ikke er landsdekkende og 

med færre medlemmer får samme og mer driftstilskudd enn vår forening.  

2000 tegn 
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

 

SAK 18/19: Forslag til presisering i vedtektene § 1-1 formål 

Generalsekretær foreslår et tillegg i vedtektenes § 1-1 Formål.   

Det går ikke tydelig frem i vårt nåværende formål hva vi konkret skal gjøre for å heve 

kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. 

Forslaget har også bakgrunn i hvor foreningen kan søke midler.   

Forslag til vedtak 

Hovedstyret godkjenner følgende tilføyelser i vedtektenes § 1-1 formål 

«Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan 

innen fosterhjemsomsorgen med følgende mål:  

• Alle barn i fosterhjem skal ha gode oppvekstvilkår 

• Ivareta rettsikkerhet for alle medlemmer i fosterhjemmet 

• Fosterhjemmet skal legge til rette for livslange relasjoner for fosterbarna 

• Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter 

• Bidra til at alle i fosterfamilien opplever mestring i den nye familiesituasjonen 

• Være brobygger mellom fosterfamilien, barnevernet og foreldre til det beste for 

fosterbarnet på kort og lang sikt 

• Bidra til kunnskapsbasert praksis innen helsemessige, sosiale, økonomiske og 

kulturelle forhold for fosterfamilien 

• Være en møteplass for medlemmene for aktivitet, fellesskap og kunnskap 

• Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en tydelig og løsningsorientert bruker- og 

interesseorganisasjon 

Hovedstyrets vedtak 
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

SAK 19/19: Tilføyelse i vedtektene § 1-2 uavhengig interesseorganisasjon 

Generalsekretær foreslår en endring i vedtektene § 1-2 fra uavhengig interesseorganisasjon 

til uavhengig bruker- og interesseorganisasjon.  

Denne endringen har sammenheng med at vi per i dag ikke regnes som brukerorganisasjon 

og blir av den grunn ikke tatt med og får ikke den innflytelsen og påvirkningen vi bør ha.  

Staten skulle definere brukerorganisasjoner (2010), men vi kan ikke se at dette er løst innen 

barnevernet.  Oppdragstakere er ikke definert som brukere. 

I vår resultatrapport/fremdriftsrapport til Barne-, ungdom- og familiedirektoratet bes det 

spesielt om å redegjøre for brukermedvirkning på system - og individnivå.    

Vi definerer barn i fosterhjem som brukere og ønsker derfor å endre i våre vedtekter og 

dokumenter så brukerperspektivet kommer frem.   

 

Forslag til vedtak 

Generalsekretær foreslår følgende endring av vedtektene i § 1-2.   

§ 1-2 Uavhengig bruker- og interesseorganisasjon 

Norsk Fosterhjemsforening er partipolitisk og livsnøytral, og landsdekkende bruker- og 

interesseorganisasjon. 

 

Hovedstyrets vedtak 
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

 

SAK 20/19: Utvalg 114/17 forslag til valgkomiteens retningslinjer samt  

                     endring av vedtekter 

Det vises til tidligere utsendt forslag på skjema til bruk i valgkomiteens arbeid, forslag til 

retningslinjer for valgkomiteen og forslag til endringer i vedtektene.  (Ved behov kan 

utsendte forslag kopieres til hovedstyrets møte) 

Forslagen er sendt ut til tillitsvalgte 6.03.2019 med frist for ytterligere innspill 10.april.  

Utvalgets mandat er svært vidt, og ser at utvalget ikke vil kunne rekke over mer enn det som 

nå er sendt ut, samt at det vil foreligge forslag til endringer for fylkesforeningen kap 5 og 

retningslinjer for kontrollutvalg før frist 1 juni for saker til behandling i landsmøtet.  

  

Forslag til vedtak 

Hovedstyret tar til orientering utsendt forslag fra Utvalg 114/17 på skjema, retningslinjer for 

valg og valgkomite og endringer i vedtekter.  Saken vil bli behandlet samlet i hovedstyret i 

siste møte før landsmøtepapirer sendes ut.   

Hovedstyrets vedtak 
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

 

SAK 21/19: Regionansvarliges rolle 

Det vises til vedlagt reglement for regionsansvarlig (vedlegg 1).   

Fylkesforeningen har gitt innspill på følgende spørsmål : På hvilke tre områder ville du fått 

best nytte av din regionansvarlig? 

Fylkesforeningenes svar ligger vedlagt (vedlegg 2) 

Oppsummering fra innspillene 

Ønsker at regionansvarlig definerer rollen sin. Utfordre fylkene/ informere/prensentere i 

forkant av hovedstyremøtene.  Samle fylkene i regionene hvor regionansvarlig er tilstede. 

Regionansvarlig besøker fylkesstyret minst en gang i året.  Tilstede ved årsmøtene. 

Informere om hva hovedstyret jobber med.  Hjelpe til i konflikter.  Skape nærhet til 

hovedstyret.  Greit som det er, vi som styre og leder har også ansvar for dette samarbeidet 

(mer detaljer jfr. vedlegg 2) 

 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret delegerer til generalsekretær å utforme en detaljert liste over regionansvarliges 

oppgaver basert på retningslinjer og innspill.  Saken legges frem i hovedstyrets møte 21-23 

juni 2019. 

Hovedstyrets vedtak 
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Vedlegg 1 til sak 21/19 regionansvarliges rolle 

8. Retningslinjer for regionsansvarlig i hovedstyret 
Målsetting for at det er en kontaktperson i hovedstyret for hver fylkesforening: 

Norsk Fosterhjemsforening skal fremstå som en enhetlig organisasjon med fylkesforeninger. 

Det skal være god flyt av informasjon mellom foreningens ledd. 

Kontaktpersonen skal minske eventuell avstand mellom fylkesforening og Norsk Fosterhjemsforening 

sentralt 

Jf. vedtektene for hovedstyrets oppgaver § 4-2 og § 4-3 c, j, l 

1. Kontaktpersonen vedtas på hovedstyrets første møte etter et landsmøte. 

Fylkesforeningene i hver region får samme kontaktperson, fortrinnsvis hovedstyremedlemmet fra 

egen region. 

2. Kontaktpersonen skal få tilsendt fra hver fylkesforening: 

➢ årsmøtepapirer  

➢ styreprotokoller  

➢  medlemsblad. 

3. Hvis ikke kontaktpersonen mottar dette, skal kontaktpersonen påse om det holdes 

styremøter og årsmøte.  

4. Forut for hvert hovedstyremøte skal kontaktpersonen kontakte foreningens leder (nestleder, 

annet styremedlem). 

Innhold samtalen: 

Informasjon fra fylkesforeningenes arbeid – framdrift aktivitetsplan. 

Evt. spørsmål fra fylkesforeningen til hovedstyrets saksliste og brev fra sekretariatet. 

Evt. oppfølging av saker fra Norsk Fosterhjemsforening sentralt til behandling i fylkesforeningene. 

Hvis kontaktpersonen har meldt avbud til hovedstyremøte skal allikevel denne telefonkontakt tas og 

informasjon overbringes til enten Norsk Fosterhjemsforenings leder eller generalsekretær. Hvis dette 

ikke lar seg gjennomføre skal det gis beskjed så en annen i hovedstyre kan gjennomføre denne 

telefonrunden. 

5. Kontaktpersonen skal bestrebe seg på å være tilstede på fylkesforeningenes årsmøte, i hvert 

fall når det er jubileum. 

6. Hvis fylkesforeningen ikke sender inn nødvendig styremøte/årsmøtepapirer til sekretariatet 

skal kontaktpersonen ta opp dette med den aktuelle forening jfr. hovedstyrets vedtak i sak 

119/07 og vedtektenes § 2-5. 
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Vedlegg 1 til sak 21/19 regionansvarliges rolle 

 

7. Kontaktpersonen skal bistå fylkesforening ved eventuell konflikt innad i styret. 

8. Vara trer inn i alle områder for den som er syk. 
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Vedlegg 2 til sak 21/19 regionansvarliges rolle 
 
På hvilke tre områder ville du fått best nytte av din regionansvarlige?  
 

Innspill fra seks fylker 

• Være et tydelig(ere) bindeledd mellom fylket og HS/hovedkontoret  herunder være 
"frempå" og utfordre fylkene i forkant av hvert eneste hovedstyremøte – være mye 
mer synlig/komme på besøk for å presentere/informere. Da blir det også lettere for 
oss å mene noe om ting vi blir spurt om. 

• Samle fylkene i regionen for økt samarbeid løpende gjennom året, men også spesielt 
i forkant av org.kurs, landsmøte o.l. 

• Definere sin rolle slik at vi vet bedre hva vi kan bruke reg.ansvarlig til.  
                                                                                    * 

• Regionskontakten besøker fylkesstyret minst en gang i året.  
• Et møte i året mellom fylkene i regionen (leder og nestleder) med regionskontakt 

tilstede.   
• Regionskontaktene er med på årsmøtet til en av fylkene i regionen hvert år (rulleres).  

                                                                      * 
• ønsket det var fast at regionansvarlig deltok på et styremøte i året. Dette for å få litt 

innspill på det vi holder på med og lettere å drøfte evt spørsmål og problemstillinger. 

                                                         * 

• Ønsker besøk 1? gang i halvåret på styremøte med informasjon om hva hovedstyre jobber 

med av saker. 

• Regionalansvarlig arrangerer regionalsamlinger slik at vi kan høste erfaring og lære av 
hverandre innen regionen og kanskje samarbeide om enkelte arrangement.  
                                                                      *. 

• Konfliktløsning  
• Regionsansvarlig kunne informert ut i fylkesforeningene om hva som skjer i hovedstyret 
• Skape nærhet – være en direktelinje til hovedstyret 

• greit som det er, vi som styre og leder har også ansvar for dette samarbeidet 

• At regionsansvarlig deltar på årsmøte( det var veldig nyttig). 
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

 

SAK 22/19: Fylkesforeninger uten demokratisk valgt styre.   

Norsk Fosterhjemsforening har i realitet per dags dato 17 fylkesstyrer.  Fra tid til annen vil 

det være vanskelig å få medlemmer til å sitte som tillitsvalgte og fylket kan da i kortere eller 

lengre tid sitte uten fylkesstyre.   

Under ekstraordinært landsmøte 2018 valgte landsmøtet å akseptere delegater fra 

Akershus.   

Utvalg 114/17 foreslår følgende endringer under § 3-1 : 

§ 3-1 REPRESENTASJON OG DELTAKELSE 

Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. 

Til landsmøtet velges en delegat fra hver fylkesforening, samt en tilleggs delegat for hvert 50. 

medlem i fylkesforeningen. Det velges vararepresentanter i samme antall som delegater. 

Fylkesstyrene velger selv sine delegater.  For at en fylkesforening skal kunne sende delegater til 

landsmøte, må de ha et demokratisk valgt fylkesstyre, og være registrert i Brønnøysund. Landsmøtet 

kan ha observatører til stede uten tale og stemmerett. Fremmøtte delegater ved landsmøtet er 

stemmeberettiget. Stemmer kan ikke overføres ved fullmakt. Delegater og observatører må være 

betalende medlemmer. 

Dette er en presisering som følger selskapsloven.  Det er viktig i fasen opp til landsmøtet at dette 

gjøres klart for de fylkene som p t ikke har valgt fylkesstyre med fylkesleder – at de ikke kan stille 

med delegater på landsmøtet. 

Generalsekretær fremmer ovenfor hovedstyret at det allerede nå fattes et vedtak som er i 

samsvar med Utvalg 114/17s forslag. 

 

Forslag til vedtak  

1) Hovedstyret godkjenner følgende tillegg/presisering i rødt under § 3-1: 

§ 3-1 REPRESENTASJON OG DELTAKELSE 

Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. 

Til landsmøtet velges en delegat fra hver fylkesforening, samt en tilleggs delegat for hvert 50. 

medlem i fylkesforeningen. Det velges vararepresentanter i samme antall som delegater.  
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

 

SAK 22/19: forts.   

Fylkesstyrene velger selv sine delegater.  For at en fylkesforening skal kunne sende delegater til 
landsmøte, må de ha et demokratisk valgt fylkesstyre, og være registrert i Brønnøysund. Landsmøtet 

kan ha observatører til stede uten tale og stemmerett. Fremmøtte delegater ved landsmøtet er 

stemmeberettiget. Stemmer kan ikke overføres ved fullmakt. Delegater og observatører må være 

betalende medlemmer. 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne hovedstyrets forslag til 

tillegg/presisering i vedtektenes § 3-1 

 

Hovedstyrets vedtak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

 

SAK 23/19: Program for organisasjonskurs 2019 

Forslag til program for organisasjonskurs 2019 oversendes hovedstyret før hovedstyrets 

møte 15-17 mars.   

Informasjon om organisasjonskurs og påmelding via link i eposten ble sendt ut 5 mars med 

påmeldingsfrist 1.april 2019.   

 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret godkjenner program for organisasjonskurs 2019.  Programmet sendes ut i løpet 

av uke 12.   

Hovedstyrets vedtak 
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

 

SAK 24/19: Styreinstruks for Norsk Fosterhjem 

Norsk Fosterhjemsforening har ingen direkte styreinstruks for å sikre at Norsk 

Fosterhjemsforenings hovedstyremedlemmer og generalsekretær er samstemte med hensyn 

til styrearbeidets form, innhold og gjennomføring, og at de involverte har forståelse av de 

ulike roller.   

Instruksen har til formål å regulere hovedstyrets arbeid, saksbehandling, habilitet samt 

arbeidsoppgaver for generalsekretær og dennes plikter overfor styret.  

Styreinstruksen erstatter gamle/tilsvarende dokumenter. 

Instruksen ivaretar aksjeloven som hovedstyret er bundet av. 

Instruksen vil kunne medføre endringer i vedtektene.   

Ny styreinstruks er viktig i fremtidig skifte av hovedstyrets styreledere, styremedlemmer og 

generalsekretær.     

 

Forslag til vedtak 

1) Hovedstyret godkjenner styreinstruks for Norsk Fosterhjemsforening hovedstyre.  

Denne sikrer at Norsk Fosterhjemsforenings hovedstyremedlemmer og 

generalsekretær er samstemte med hensyn til styrearbeidets form, innhold og 

gjennomføring, og at de involverte har forståelse av de ulike roller.  

2) Styreinstruksen erstatter gamle/tilsvarende dokument som regulerer hovedstyrets 

arbeid, saksbehandling, habilitet samt arbeidsoppgaver for generalsekretær og 

dennes plikter overfor styret.  

3) Nødvendige forslag til endringer i vedtektene delegeres til generalsekretær. Forslag 

til endringer i vedtektene grunnet ny styringsinstruks legges frem for hovedstyrets 

møte i juni.   

 

Hovedstyrets vedtak 
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HOVEDSTYREMØTE 15-17 MARS 2019 

SAKSFREMLEGG OG INNSTILLING 

Dato: 05.03.2019 

Sign: 

 

SAK 25/19: Prosess og milepæler for rekruttering av ny generalsekretær i 

Norsk Fosterhjemsforening 2019 

Forslag til prosess og milepæler for rekruttering av ny generalsekretær i Norsk 

Fosterhjemsforening deles ut i møte.   

 

Forslag til vedtak  

1) Hovedstyret godkjenner prosess og milepælsplan for rekruttering av ny 

generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening 2019.  

2) Hovedstyret delegerer til styreleder å lede rekrutteringsprosessen.  Styreleder holder 

styret orientert underveis. 

Hovedstyrets vedtak 


