
 

 

Innspill fra Norsk Fosterhjemsforening Østfold 
 

 

Som seg hør og bør kommer julekvelden brått på kjerringa hvert år. Østfold har hatt arbeidet 

med disse oppgavene på agendaen lenge, men plutselig er fristen her. Vi kommer med en del 

forslag og ikke minst spørsmål som vi ikke nødvendigvis har tenkt ut svaret på, men som vi 

syns det er viktig at utvalget ser på, vurderer og evt. lufter med resten av foreningen. Vi ser på 

dette innspillet som en start fra vår side, og så legger vi til grunn at utvalget holder oss 

oppdatert underveis slik at vi kan komme med nye/ytterligere innspill. Det er først når 

konkrete forslag/tanker deles at det er lett å reflektere rundt temaene. Det er jo ikke alt man 

klarer å komme på selv, men som det er lett å mene noe om dersom 

forslag/innspill/refleksjoner kommer fra andre. 

 

Noen punkter/temaer har vi valgt å begrunne/forklare nærmere. Andre ikke. Her har vi da 

bare forslått ny ordlyd. Det betyr ikke at de punktene der begrunnelse mangler er mindre 

viktig. På enkelte områder er det ikke primært innholdsmessig endring vi er ute etter, men 

klargjøring. Er det noe vi har erfart, så er det behovet for å ha utvetydige vedtekter. 

 

Vi har i dette arbeidet valgt å få frem våre synspunkter enten gjennom prosa eller gjennom 

forslag. Dersom, for oss viktige punkter, ikke vurderes av utvalget som noe det vil jobbe 

videre med enten fordi det er uenig eller ikke «ser» vårt poeng, så vil vi alltids ha muligheten 

til å fremme det på nytt senere. Vi antar og håper at denne prosessen skal være en levende 

dialog mellom fylkene og dere sentralt. 

 

I tillegg til det vi har skrevet om nedenfor, bør dere også se på forretningsorden ifm 

landsmøtet, spesielt på gjennomføring av valg. Hvordan valg skal gjennomføres. Det skal ikke 

være noen tvil. Kandidater kan ikke settes opp mot hverandre slik at ikke alle kandidater får 

lik behandling. For eksempel kan det ikke være slik at det stemmes over alle innkomne 

forslag og «vinneren» av dette valget stilles opp mot for eksempel HS´ innstilling. 

Krystallklare regler er viktig for legitimiteten av valg og tillit til resultatet. 

 

Møteledere, sekretariat, HS, alle delegater skal kjenne til og håndheve alle spilleregler. Vi så 

det igjen på det ekstraordinære landsmøtet at det ikke fungerte i praksis – for eksempel dette 

med ikke å ha stemmerett i en sak dersom man har forlatt salen under behandlingen. Vi må 

være krystallklare ikke bare i tale, men i praksis. Om det reguleres i foreningens 

vedtekter/annet regelverk er vi usikre på, men det bør vurderes om det skal sitte vakt i døra, 

ha én møteleder som ene og alene skal ha fokus på «reglene» for landsmøte e.l. Vi foreslår at 

dere gjør dere noen betraktninger rundt dette. 

 

Lykke til med det viktige arbeidet deres. 

  



Vedtekter for Norsk Fosterhjemsforening 
 

Generelt er det mye feil, dårlig og manglende tegnsetting. Kommareglene kan være 

vanskelig… 

 

Kapittel 1 - grunnregler 

§ 1-3 fjerde ledd: 

Organisasjonsleddene er hovedstyret og fylkesforeningene. 

 

 

Kapittel 2 - medlemskap og kontingent 

§ 2-1 første ledd: 

Her ber vi utvalget diskutere behovet for og evt. tydeliggjøre regelverket hvorvidt man kan 

være medlem i NFF og ha ulike (styre)verv når fosterbarna har flytta ut e.l. Dette opp mot 

bestemmelsen om vilkåret om at man må være godkjent for å bli medlem. Hva hvis 

godkjenningen bortfaller? Bør det evt. listes opp typetilfeller der det er kjent hvor man må ha 

fornyet godkjenning – samlivsbrudd, barnet flyttes, kontrakt med bvtj. avsluttes, barnet blir 

myndig, adopsjon osv. 

 

§ 2-3 nest siste ledd: 

Foreslås fjernet, fordi bestemmelsen angir jo kriteriene. Vedtektene kan endres av landsmøtet 

det følger av annen bestemmelse. Følgelig oppleves denne bestemmelsen som 

meningsløs/overflødig. 

 

§ 2-5 kontingent 

Første ledd – hva med et tillegg om årlig indeksregulering?  

 

Andre ledd siste pkt. Fordelingsnøkkelen fastsettes av landsmøtet. Når og hvor? Bør det være 

en fast brøk? Er dette noe som avgjøres på hvert landsmøte? Er det fast post på programmet 

der? Bør brøken fremgå av bestemmelsen, enkelt og greit? 

 

 

Kapittel 3 - landsmøtet 

§ 3-1 Presentasjon og deltagelse. 

Dette bes dere drøfte og vurdere å ta med i forslag til vedtektene: 

Et fylke som ikke har eget styre(årsmøte), bør ikke kunne sende delegater til landsmøte. 

Hvem er det da som har myndighet iht. vedtektene å velge ut delegater? Det som skjedde sist, 

og med den begrunnelsen som ble oppgitt (at de skal slås sammen) var mildt sagt spesiell. Det 

er jo først når de evt. er slått sammen at et annet fylkesstyre kan peke ut delegater. At 

landsmøtet stemte, inkludert de omtvistede delegatene, uten at det ble foretatt en nærmere 

saklig vurdering, var ikke tillitvekkende og samlende. Tvert imot. Dette må unngås i 

fremtiden.  

annet ledd: tilleggsdelegat skrives i ett ord – ikke delt opp.  

 

§ 3-2 første pkt. avholdes skrives i ett ord. 

 

Nytt femte ledd: 

Ved ekstraordinært landsmøte får §§ 3-1 til 3-4, § 3-8 og § 3-9 tilsvarende anvendelse. 



 

§ 3-5 

Kulepunktet om kontingent – her må man se sammenhengen med forslag jf. § 2-5 om 

indeksregulering.  

 

§3-6 

Bør man vurdere om både KU og valgkomité kan sende inn forslag til saker (som evt. berører 

deres saksfelt)? De kommer jo borti/ser ting som er relevant for organisasjonen. De har ingen 

fylkesforening eller annet styre som «fører deres sak». De er valgt av og svarer til landsmøtet. 

 

§ 3-7 Valg og oppnevning 

Andre ledd: 

Valgkomitéen velges etter innstilling fra hovedstyret. Vi foreslår at dette endres til: 

 

 «Valgkomitéen velges etter presentasjon av samtlige kandidater.» Hovedstyret bør ikke 

innstille til valgkomité da dennes viktigste oppgave er å innstille kandidater til HS. Ved 

nåværende ordning/ordlyd legges det opp til mulig inhabilitetsproblematikk.  

 

Vi gjør oppmerksom på at dette er et innspill vi har fått fra et av våre medlemmer som aldri 

har sittet i styret i Østfold. Etter å ha tenkt gjennom denne tilbakemeldingen, syns vi den har 

«mye for seg». I forkant at landsmøte kan det komme inn mange forslag på kandidater til 

valgkomité. Her bør HS´ oppgave være å presentere de innkomne forslagene, ikke innstille. 

Valgkomitéen er i en særstilling. En innstilling vil kunne medføre en uheldig kobling (eller 

mistanke om det) lojalitetsforhold mellom (enkelt-)medlemmer av HS og valgkomité. 

Valgkomitéen svarer landsmøtet, ikke HS. 

 

§ 3-8 

«Vedtak på ordinært og ekstraordinært landsmøte fattes med alminnelig flertall. Alle avgitte 

stemmer medregnes, inkludert blanke stemmer.» 

  

§3-9 

Reisefordelingen gjelder bare delegater, ikke evt. observatører? Dette vil vel ellers kunne bli 

veldig feil? 

 

 

Kapittel 4 – hovedstyret 

§ 4-3 Hovedstyrets oppgaver. 

Hovedstyrets leder, medlemmer og varamedlemmer pålegges å sette seg inn i og å ha 

inngående kunnskap om alle vedtekter. 

 

Dette skal være sak på første hovedstyremøte etter hvert landsmøte. 

Det bør vurderes om det skal settes makstid for hvor lenge en leder og medlemmer kan sitte i 

hovedstyret. 

 

 

Kapittel 5 - fylkesforeninger 

§ 5-1-1 vedr. frist for innkalling. Kan man foreslå å sette den til fire uker i stedet for seks uker 

på fylkesnivå? Seksukers-fristen medfører veldig ofte stress, plunder og heft da den som regel 

kommer opp i jule-/nyttårshelgen – litt avhengig av dato for årsmøte. Er det vektige grunner 

til at den bør være på seks uker på fylkesnivå? 



 

 

Siste setning i siste avsnitt foreslås flyttet til § 5-1-4 i.f. (hvilke saker ekstraordinært 

landsmøte kan behandle). 

 

§ 5-1-6 valg 

Er det ønskelig/påkrevd at nestleder skal velges på årsmøtet eller kan fylkesstyret få 

konstituere seg selv og velge nestleder. 

 

Litra c) «Valgkomitéen velges etter presentasjon fra fylkesstyret.» 

 

Siste setning: 

«Funksjonstid for alle verv er to år. I spesielle tilfeller som årsmøtet vedtar, kan en person 

velges for ett år.» 

 

Dette er en svært aktuell problemstilling som vi ofte er borte i. Ofte blir man valgt (lar seg 

velge) mot løfte om kun ett års varighet. Slik regelverk er i dag, blir da dette gjort i strid med 

vedtektene. Her bør kart og terreng forenes. 

 

§5-1-7 

«Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært årsmøte fattes med alminnelig flertall. Alle avgitte 

stemmer medregnes, inkludert blanke stemmer.» 

 

§ 5-2-2  

Dersom § 5-1-6 endres mht nestleder, må «nestleder» også nevnes i oppramsingen i andre 

setning. 

 

 

Kapittel 6 – kontrollutvalget 

 

Hvorfor er retningslinjer for kontrollutvalget tatt med som en del av vedtektene i dette 

kapittelet – direkte i bestemmelsene, mens man ikke har valgt samme «system» for 

valgkomitéen. Her følger det som «retningslinjer» etter siste kapittel. Er det da formelt en del 

av vedtektene? Hvorfor ikke ha samme form på KU og valgkomitéen? Det bør dere se på. 

 

§ 6-2  

Det skal vel stå ett medlem, og ett varamedlem (ikke tallet 1) – det samme gjelder for så vidt i 

andre bestemmelser også. Tellereglene sier vel at tall opp til og med tolv skal skrives med 

bokstaver, ikke tall, dog unntak for bl.a. datoer mm. 

Fjerne komma i andre linje etter …organisasjonen,….. 

 

§ 6-3 

Kontrollutvalgets medlemmer må påse at de kan - og følger opp de til enhver tid gjeldene 

vedtekter. 

 

 

 

 



Ang. nr. 1 litra a), så viser vi til det vi har skrevet lengre ned i innspill til Håndboka (vedlegg 

til kap. 2.6 i Håndboka): 

KU skal ikke ha møter med hovedstyret (HS) om saker. De skal kun kjenne saken(e) 

via/gjennom referat/protokoll. De skal ikke på noe vis involveres, verken muntlig eller 

skriftlig, før saker om suspensjon/eksklusjon er fattet av HS og før evt. klage er mottatt og 

behandlet av KU. Ingen muntlig kontakt i sakens anledning. Dette for å ivareta ovennevnte 

behov. Slik er det i forvaltningen og slik bør og skal det etter vår oppfatning være i vår org. 

Fravær av slik saksbehandling svekker tilliten til de ulike organene og til at det blir truffet 

avgjørelser av organer som skal være selvstendige ift hverandre.  

 

Skal det være en troverdig og uavhengig to-instansbehandling, er dette særs viktig. På 

ledermøtet 10. mars fikk vi inntrykk av at det hadde vært dialog mellom HS og KU i 

pågående sak om suspensjon. Hvis det medfører riktighet, og det skjer tilsvarende i fremtidige 

saker, hvordan kan da klager være trygg på at klagebehandlingen i KU er rettferdig og foretatt 

på selvstendig grunnlag ut fra sakens faktum og foreningens vedtekter – og dette alene? 

 

Litra d) 

Her mener vi at også valgkomitéen må kunne melde inn saker til KU. Hvorfor skal de ikke 

det? De, i kraft av sin oppgave, ser og kan komme borti saker som er relevant for KU å 

vurdere/behandle. Valgkomitéen er valgt av landsmøtet og har selvsagt delegatenes tillit – da 

må de også på lik linje med oss andre få melde inn saker. 

 

Siste setning i nr. 1 – merkelig, i vedtektene, å henvise til bestemmelser i «heftet vedtekter». 

 

Nr. 2 møte- og talerett 

 Liten «o» i organisasjonskurs, For øvrig mangler det noe her. Det er en ufullstendig setning. 

 

Nr. 3  

Litra b) – bl.a – hva er det «annet» som det vises til? Er listen uttømmende? Hvis ikke, bør det 

omformuleres? 

 

Nr. 5 

Les setningen i litra a) – seksukers-fristen viser vel til mottaket av saken? Språklig står det vel 

her at fristen er seks uker fra de har bekreftet å ha mottatt saken? Bør det ikke være frist for å 

påbegynne saken – uavhengig av om bekreftelse er gitt eller ikke? Eller misforstår vi her? 

 

Vi foreslår ny litra e) 

«Kontrollutvalget skal kun kjenne sakene via skriftlig korrespondanse (evt. møte hvor begge 

parter i en (tviste)sak er tilstede.»  

 

 

Kapittel 7 - valgkomité 

§ 7-1 (heter det sammensetting, ikke sammensetning)? 

 

Valgkomiteens protokoll skal ligge tilgjengelig på intranett på lik linje med hovedstyrets 

protokoll. Vi ønsker åpenhet i organisasjonen. 

 

§ 7-2 skriveregler for tall. Skrive tallene med bokstaver i stedet for å tallsette i de to 

kulepunktene. I siste setning er det helt korrekt skrevet «6 – seks uker». 



 

 

Kapittel 8 – generelle bestemmelser for organisasjonen 

§ 8-1  

Også valgkomitéen bør kunne fremme saker. De er valgt av landsmøtet og bør derfor også 

kunne adressere saker til landsmøtet. 

 

§ 8-5 

nr. 1 mangler litra c som nr. 2, må ha likelydende ordlyd: 

«Kontrollutvalget er ankeinstans. Ankefrist er tre uker» 

 

 

 

Etiske retningslinjer 
Avsnittet om taushetsplikten – hører ikke det egentlig hjemme i vedtektene? Plikter man å 

gjøre noe som tillitsvalgt, bør vel det stå eksplisitt i vedtektene? 

 

 

 

Håndboka 
Her blir det vanskelig å mene mye, fordi innholdsmessig avhenger det mye av konklusjonen 

ift etiske retningslinjer, vedtekter osv.  (Gjør oppmerksom på at vi har hatt papirversjonen for 

hånden når nedennevnte er skrevet. Tar forbehold om at det er foretatt endringer i online-

versjonen.) 

 

Likevel – følgende pkt.: 

 

2.5 – siste setning – evaluering innen 2016? Foretatt?  

2.6 – «usikkert» i siste setning bør endres til «tvil eller usikkerhet» 

2.7 – Velges etter «presentasjon» av hovedstyret. Se merknad vedtektene. 

2.9 – Innkalling til årsmøtet - ....»legges ut på hjemmesiden fire uker før årsmøtet.» 

Erfaringsmessig er dette en stressrelatert frist, som ofte kommer tett opp i jula/årsskiftet. Er 

det nødvendig med seks ukers frist? 

 

Nest siste boks side 15/82 i dag står det ingen frist. Bør det stå 15. mai og 15. oktober? 

 

(finnes ikke pkt. 2.10?) 

 

4.0 – nederst side 19/82 «For å være god tillitsvalgt bør egen sak være ferdig bearbeidet.» 

Dette er dårlig norsk, i bestefall utydelig og uklart. Bør omformuleres/forklares bedre. 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg til kap. 2.6 - Kontrollutvalget (KU) 

Pkt. 5 – saksbehandling 

 

Om nedenstående faktisk hører hjemme i pkt. 5 eller om det skal være et eget generelt pkt. i 

instruks, vedtekt e.l. anmoder vi utvalget om å se nærmere på. 

 

Vår erfaring, og for at det ikke skal hefte noen tvil om habilitet, sammenblanding av roller, 

manglende kontradiksjon og uhildet to-instansbehandling ved evt. klager, 

vennskap/uvennskap o.l. foreslår vi følgende: 

 

KU skal ikke ha møter med hovedstyret (HS) om saker. De skal kun kjenne saken(e) 

via/gjennom referat/protokoll/brev som alle involverte parter skal ha tilgang til. De skal ikke 

på noe vis involveres, verken muntlig eller skriftlig, FØR saker om suspensjon og/eller 

eksklusjon er fattet av HS og før evt. klage er mottatt og behandlet av KU. Ingen muntlig 

kontakt i sakens anledning. Dette for å ivareta ovennevnte behov. Slik er det i forvaltningen 

og slik bør det etter vår oppfatning også være i vår organisasjon. Fravær av slik 

saksbehandling svekker tilliten til de ulike organene og til at det blir truffet avgjørelser på 

selvstendig grunnlag av organer som skal være selvstendige i forhold til hverandre.  

 

 

Vedlegg til kap. 5 -Fylkesstyrets oppgaver  

Pkt. 5 side 45/82 

Forstår ikke hva som menes. Her må vel deler av setningen innledningsvis være utelatt? 

 

 

 

 

 

Saltnes, 9.8.2018 

 

På vegne av styret i Norsk Fosterhjemsforening Østfold 

 

Frode Aker-Bjørke 

   styremedlem 

 

 

 

 


