
PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

21. – 22. juni 2019 
 

1 

 

Tilstede: 

Styreleder:  Lene P. Våmartveit 

Nestleder:  Merete Skaarud 

Styremedlem:  Tommy Hæggernæs 

Styremedlem:  Helle Christensen 

Styremedlem:  Solfrid Ruud Rekdal 

Styremedlem:  Inge Kirknes 

 

Generalsekretær: Tove M S Wahlstrøm   

Seniorrådgiver:  Tone Granaas 

 

SAKSLISTE 

SAK 30/19: Signering av protokoll fra hovedstyrets møte 26. april 2019 

SAK 31/19: Regnskapsrapport for mai 

SAK 32/19: Søknad om drift/aktivitetsstøtte fra fylkene 

SAK 33/19: Oppsummering av organisasjonskurs 2019. Tidspunkt for 

                    organsisasjonskurs 2020 

SAK 34/19: Oppsummering av Fosterhjemskonferanse 2019 

SAK 35/19: Oppsummering av NOFCA møte 2019 

SAK 36/19: Nedlegging av Næring og samfunn 

SAK 37/19: Norsk Fosterhjemsforenings høringsinnspill til NOU 2018:18 

                      Trygge rammer for fosterhjem 

SAK 38/19: Prosjekt Bedre samarbeid avsluttet 

SAK 39/19: Forslag fra fylkesforeningen Hordaland, Forslag til  

                     Varslingsgruppe 

SAK 40/19: Forslag fra Fylkesforening Oppland – fjerne  

                     abonnementsordning på Fosterhjemskontakt                                                                               

SAK 41/19: Forslag fra Østfold - øke beløpsgrense for konto 

SAK 42/19: Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo - Sammenslåing  

                     av fylkesforeningene Oslo og Akershus. 

SAK 43/19: Langtidsbudsjett 2020-2023                                         

SAK 44/19: Handlingsplan 2020-2022 

SAK 45/19: Forslag om vedtektsendring av § 2-1               

SAK 46/19: Forslag om vedtektsendring av § 5-1 

SAK 47/19: Kommune- og regionreformen - fra 01.01.2020                                     

SAK 48/19: Bakvakt gjennom sommeren 2019 

SAK 49/19: Ledersamling 2020 

 

 

SAK 30/19: Signering av protokoll fra hovedstyrets møte 26. april 2019 

Protokoll legges frem for signering i dagens møte.  Protokoll ble elektronisk godkjent innen 

uken etter møtet finner sted.   

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyrets medlemmer som var tilstede i hovedstyrets møte 26.04 signerer protokoll fra 

møtet.  
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SAK: 31/19: Regnskapsrapport for mai 2019 

 
Regnskapsrapport oversendes før hovedstyrets møte 21-22 juni 2019..  Det er kommet inn 4 

mill til prosjektet Brobygging i landet, og dette vil inngå i vårt vanlige regnskap.  Imidlertid 

må det lages et skyggeregnskap for hvordan pengene blir benyttet, da vi for hvert år må sende 

inn regnskap til Bufdir som har bevilget pengene.   

I juni vil siste halvdel av driftsbudsjettet bli utbetalt.  

Det har vært gjennomført både organisasjonskurs, Fosterhjemskonferanse og Nofca møte i 

mai.  Konferansen samt Nofca møte ble gjennomført i Bergen hvor store deler av hovedstyret 

og ansatte var tilstede.  Det vil ses igjen på konto for reise og opphold.  

Gruppeliv forsikring har blitt satt opp i budsjettet med for lavt tall og gjenfinnes i Koll 

pensjonsforsikring.  Det er videre i budsjettet satt opp et for lavt beløp i forhold til leie av 

driftsmidler (gjelder kopimaskin). 

Med prosjekter og statstilskudd for Brobygging i landet er det behov for at regnskapsansvarlig 

øker sin stilling med 20 –30 prosent.  Denne økningen vil i såfall tas fra prosektmidlene.   

Ytterligere kommentarer til regnskapet vil bli gitt i hovedstyrets møte. 

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar regnskapsrapport for mai 2019 til orientering. 

  

 

 

SAK 32/19: Søknad om drift/aktivitetsstøtte fra fylkene 
Det vises til LM vedtak sak 6/11 Langtidsbudsjett og fastsettelse av kontingent og 

hovedstyrets sak 75/18 Søknad om drift og aktivitetsstøtte fra fylkene (legges ved) 

 

Aktuelt 

Det er innkommet søknader fra 14 fylker. Driftstilskudd er søkt av 13 fylker og aktivitet av 11 

fylker. 

Søknadsbeløp til sammen fra fylkene pr. 15. mai 2018: 

Driftstilskudd                          kr 524 000 

Aktivitetstilskudd                   kr 285 000 

Til sammen                             kr 809 000 

 

Jfr. Landsmøtevedtak 6/11 har alle fylker fått kr 15 000 i 2019 ut fra budsjett for 2019 på  

kr 500 000.   Rest til fordeling er kun kr 230 000. 

 

Bakgrunn 

Bakgrunn for hovedstyrets vedtak i sak 75/18 etter å ha gjennomgått søknadene for drift og 

aktivitet i november 2018 la vekt på utgifter fylkene hadde fremover i tid.  Pengene fylkene 

ble tildelt med bakgrunn i vedtak 75/18 ble gitt for tidsperioden desember 2018 til juni 

2019. Det vil derfor bli lagt til grunn for tildelingen av aktuelle søknader.   

 

Søknad om driftsstøtte 

Fylke   På konto                   Til hva                                              Søknadsbeløp 

Nord- Trøndelag kr 151 833 Fylkesmøter + kjøring   kr 10 000 

Buskerud  kr 174 314 Ungdomsakt/kjøp av PC/kafe  kr 45 000 
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Nordland  kr 121 976 Styremøte/ Årsmøte    kr 35 000 

Finnmark  kr   62 514 Fylkesmøter/LM og orgkurs   kr 50 000 

Hedmark  kr 164 036 LM/organisasjonkurs    kr 50 000 

Møre og Romsdal kr 228 663 LM/org.kurs/fylkesstyremøter  kr 60 000 

Rogaland  kr 193 674 LM/konferanse/styremøte/årsm 2020  kr 131 000 

Oppland  kr   78 920 LM/org.kurs/fylkesmøter   kr 10 000 

Sør-Trøndelag  kr 216 052 LM/org.kurs/Årsmøte/styrem  kr 25 000 

                            Forespørsel om sponsing av10-30 t-skjorter med logo 

Telemark  kr 128 751 LM/fylkesstyemøter helgesamlinger  kr 40 000 

Vestfold  kr 137 652 Org.kurs/ledersamling/underh LM  kr 35 000 

Østfold  kr 175 440 Deltakelse på organisasjonskurs  kr 15 000 

Hordaland  kr 143 895 7 delegater til LM    kr 18 000 

 

Søknad om aktivitetsstøtte 

Fylke   På konto                   Til hva                                             Søknadsbeløp 

Nord-Trøndelag kr 151 833 Bowling med lav pris/ familiedag  kr 35 000 

Nordland  kr 121 976 Egne grupper for fosterforeldre  kr 30 000 

Finnmark  kr 62 514 Familiesamling/egne grupper   kr 55 000 

Møre og Romsdal kr 228 663 Familiesamling/egne grupper   kr 20 000 

Rogaland  kr 193 674 Familiesamling/egne grupper   kr 20 000 

Oppland  kr 78 920 7 Samtalegrupper    kr 10 000 

Telemark  kr 128 751 Familiesamling/egne grupper/kurs  kr 25 000 

Vest- Agder  kr 114 635 Familiesamling i september   kr 10 000 

Vestfold  kr 137 652 Fam.samling/fdag/kveldsarr/45 års  kr 35 000 

Østfold  kr 175 440 Familiesamling juni    kr 20 000 

Hordaland  kr 143 895 Fam.samling/3 egne grupper   kr 25 000 

 

Beslutningsgrunnlag 

Tildeling i forhold til søknadene må ses i sammenheng med hovedstyrets vedtak i sak 75/18, 

hvor tildelingen var for ½ år frem i tid 2019, søknadens innhold, fylkesstyrets egne midler 

(saldo på bank), geografi og støtte i forhold til landsmøte 2019.  Vi opplyste i juni 2018 at det 

fra 2019 vil det bli færre midler avsatt til fordeling da refusjon av medlemskontingent for 

Akershus fra januar 2018 går til fylkesforeningen Oslo.  Hovedstyret oppfordrer 

fylkesforeningene til aktivt å søke midler også utenfor foreningen.  

Det er 230 000 igjen av budsjett på kr 500 000 jfr landsmøtevedtak 2011.  Det er to 

søknadsperioder i året, og vi vet ikke om vi får ekstratildeling som vi gjorde i 2018.  Derfor 

bør noe stå igjen til fordeling på høsten.  Etter dagens fordeling står det kr 100 000 igjen til 

fordeling i november 2019. 

 

Hovedstyrets vedtak    

1) Hovedstyret godkjenner følgende utbetalinger etter søknad: 

Nordland, (drift, styremøte)                                                                                     kr 20 000   

Finnmark, (drift, fylkesstyremøter, deltakelse LM)                                                 kr 45 000 

Oppland    (drift deltagelse i LM  2019 + samtalegrupper)                                      kr 20 000 

Telemark, (drift, deltakelse LM og styremøter)                                                       kr 15 000  

Vest-Agder, aktivitet                                                                                               kr 10 000 

Vestfold, aktivitet 45 års jubileum, familiesamling                                                kr 20 000 

 

 2) Hovedstyret godkjenner overføring av til sammen kr 130 00 som posteres konto 4510 
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SAK 33/19: Oppsummering av organisasjonskurs 2019. Tidspunkt for 

organisasjonskurs 2020 
Det vises i sin helhet til vedlagt oppsummering fra organisasjonskurset 2019     

Kort oppsummering fra evalueringsskjema 

God erfaring med bruk av elektronisk evalueringsskjema, nytt av året.  Høyere svarprosent, 

rask oversikt og besparende i forhold til papir.   

Totalvurderingen av organisasjonskurset: veldig bra. Spesielt nyttig var ifølge evalueringene 

ledersamling, workshops, samarbeid på tvers av fylkene, arbeidet til 114/17-utvalget og NOU. 

Noen ønsker seg mer gruppearbeid, mer erfaringsutveksling på tvers av fylkene og mulighet 

til møte i eget fylke. Fortsatt dårlig akustikk i restauranten.  

  

 

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret tar til orientering oppsummering fra organisasjonskurset 2019    

2) Organisasjonskurs for 2020 legges til helgen 17-19 april.  Nærmere beskjed om sted følger.      

 

 

SAK 34/19: Oppsummering av Fosterhjemskonferanse 2019 
Fosterhjemskonferansen 2019 ble avholdt i Bergen fredag 24. mai i tilknytning til NOFCA 

møte hvor Norge v/ Norsk Fosterhjemsforening var vertskap. Det var en særdeles innholdsrik 

og meget vellykket konferanse.  

Rundt 100 deltagere møtte på konferansen, fra barneverntjenester og fosterforeldre. 

Konferansen ble strømmet for å nå ut til flest mulig.  

Samvær og samarbeid var hovedtema på konferansen. 

Styreleder Lene Printzlau Vårmartveit ønsket velkommen og generalsekretær Tove 

Wahlstrøm var konferansier. Elisabeth Torstuen og Christine Helle stod for det kulturelle 

åpningsinnslaget, og representerte et prosjekt som handler om å høre til å få lov til å være 

med. Marianne Folden fra FABU i Danmark presenterte den danske måten å gjennomføre 

samvær og samarbeid på. Ola Mikaelsen fra barneverntjenesten i Bergen holdt innlegg om 

viktigheten av godt samarbeid mellom fosterhjem og barneverntjenesten. Marianne Hole fra 

Norsk Fosterhjemsforening Bergen holdt innlegg om samme tema. NOU 2018:18 stod også 

på dagsorden, hvor leder for fosterhjemsutvalget Ellen Seip var invitert for kort å presentere 

utvalgets rapport. Norsk Fosterhjemsforening presenterte deretter sitt syn. Vigdis Bunkholdt 

ga sitt syn på rapport om samvær fra 2018 fra Oslo Met.  Brobyggerprogrammet ble 

presentert av Ann Carin Vean (mor) og Berit Ulriksborg (fostermor) – to ildsjeler i prosjektet. 

Stine Lehman avsluttet ved å legge frem forskningsresultater fra psykisk helse hos ungdom i 

fosterhjem. 

Det vises til juni nummeret av Fosterhjemskontakt og PP til foredragene er lagt ut på intranett. 

 

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret tar oppsummering fra Fosterhjemskonferansen 2019 i Bergen den 24.05.2019 

til orientering. 

2) Hovedstyret ønsker i fremtiden Fosterhjemskonferansen tilknyttet ledersamling annet hvert 

år. Fosterhjemskonferansen 2020 legges til Trondheim fredag 23 oktober. 
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SAK 35/19: Oppsummering av NOFCA møte 2019 
Det vises til vedlagt oppsummering fra årets NOFCA møte.   Norge var vertskap og det ble 

avholdt i Bergen 24-25 mai. Vi arrangerte en fosterhjemskonferanse knyttet til NOFCA 

møtets første dag, hvor fosterforeldre, offentlig barnevern og organisasjoner var invitert i 

tillegg til representanter fra NOFCA nettverket.   

PP fra denne konferansen ligger på medlemmenes intranettside.   

  

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar oppsummering fra NOFCA møtet 2019 til orientering.  Møtet ble avholdt i 

Bergen 24-25 mai 2019.  

 

 

 

 

SAK 36/19: Nedlegging av Næring og samfunn 
Norsk Fosterhjemsforening har gjennom en årrekke vært medlem av Studieforbundet næring 

og samfunn.  Vi har benyttet oss av å søke midler i forbindelse med grunnopplæring lik 

organisasjonskurs ol, og noen fylkesforeninger har også benyttet seg av å søke midler i 

studieforbundet.   

Ved innkalling til årsmøtet 2019 innstilte styret på at studieforbundet næring og samfunn 

skulle avvikles. Dette av økonomiske årsaker. Det må to årsmøter til for å fatte endelig vedtak 

og ekstraordinært årsmøte vil bli gjennomført i høst.   

Studieforbundet næring og samfunn vil drifte ut 2019 med avslutning av all drift innen 

30.06.2020.   

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar til orientering at Studieforbundet næring og samfunn avvikles med drift ut 

2019. All drift avsluttes innen 30.06.2020. 

 

 

 

 

SAK 37/19: Norsk Fosterhjemsforenings høringsinnspill til NOU 2018:18 

                     Trygge rammer for fosterhjem 
Her vises det til vedlagt høringsinnspill. Det må erkjennes at det er gått med mange timeverk 

på hele denne to års prosessen. Høringsinnspillene fra vår forening er viktige ikke bare nå 

men er viktig fremover både sentralt og lokalt.   

Våre synspunkter på NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem har kommet frem i 

Fosterhjemskonferansen i Oslo den 22 mai og i Bergen den 24 i forbindelse med foreningens 

Fosterhjemskonferanse 2019.   

Vår påvirkning er ikke ferdig, og vil anmode om møte med alle politiske partier samt 

relevante komiteer på Stortinget fra august og utover høsten.   

 

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret tar til orientering allerede avlevert høringsinnspill på NOU 2018:18 Trygge 

rammer for fosterhjem.  Et høringsinnspill som hovedstyret anmoder alle i foreningen å lese.   
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2) Hovedstyret anerkjenner at sekretariatet har gjort et svært godt arbeid med høringsinnspill 

til NOU 2018:18. 

 

 

SAK 38/19: Prosjekt Bedre samarbeid avsluttet 
Samarbeidsguide for fosterforeldre og barneverntjenesten er et resultat av prosjektet Bedre 

samarbeid følger epost ved utsendelsen av sakspapirene. 

Bakgrunn: Gjennom prosjektet «Bedre samarbeid» skal Norsk Fosterhjemsforening utvikle en 

samarbeidsguide for fosterforeldre og barnevernstjenesten. Bakgrunnen for dette prosjektet 

var at det kan oppstå store konflikter mellom partene og at dette kan føre til at fosterbarn blir 

flyttet.  

I 2017 ble det nedsatt en prosjektgruppe og en ressursgruppe, samt en intern styringsgruppe 

for prosjektet. Med forskjellige roller i prosjektorganisasjonen, har disse gruppene jobbet med 

å utvikle en samarbeidsguide til bruk mellom fosterhjem og barnevernstjenesten – alt for å 

forhindre utilsiktet flytting.  

Ressursgruppen som har kommet med innspill til guiden gjennom seks arbeidsseminarer, ble 

ferdig med sitt arbeid i løpet av første halvdel av 2018. Det som da gjensto, var å få samlet 

trådene i de diskusjoner som hadde vært gjennom et års jevnlige arbeidsseminarer i gruppen. 

Da prosjektleder hadde gjennomført dette arbeidet i løpet av høsten 2018, gjensto det å få det 

presentert på en god måte. Det hadde blitt besluttet i ressursgruppen at guiden også skulle 

være digitalisert. Da det viste seg at guiden ble for omfattende til å gjøre noe bra ut av for 

websideprodusenten, så ble løsningen å gi oppdraget videre til en leverandør for digitaliserte 

brosjyrer. JS Norge lager slike brosjyrer der kostnaden dekkes av annonsører. Siden det vil ta 

noe tid å selge slike annonser, fikk foreningen en utsettelse på å ferdigstille brosjyren til mars 

2019. 

Samarbeidsguiden og prosjektet er nå sluttført. Det gjenstår litt etterarbeid hvor en film skal 

implementeres i guiden, samt markedsføring av produktet.    

Et prosjekt som hadde en trang fødsel med behov for utsettelse – men nå er et viktig arbeid 

gjort, og vi har håp om at dette er med på å bygge samarbeid for å unngå konflikt som kan 

føre til flytting av barn og unge.    

 

 

 

 

 

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyrets tar til orientering avslutning av prosjektet Bedre Samarbeid.  Prosjektets 

resultat er en Samarbeidsguide for fosterforeldre og barneverntjenesten. Samarbeidsguiden 

publiseres i forbindelse med lansering av brobygger-websiden 27. Juni. 

2) Samarbeidsguiden sendes som nyhetsbrev til alle medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening, 

offentlig barnevern og øvrige samarbeidsparter.   

 

 

 

 

Sak 39/19: Forslag fra fylkesforeningen Hordaland, Forslag til 

varslingsgruppe 
 

Sak innkommet innen 1 juni fra fylkesforeningen Hordaland. 
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Ref forslag fra fylkesforeningen Hordaland:  

“Arbeidsgruppe 6 frå orgnisasjonskurset 2019 ønsker å fremme forslag om at det blir 

opprettet ei vaslingsgruppe i Norsk Fosterhjemsforening som skal ha som mandat å ta imot og 

følge opp varslingssaker innad i foreningen.  

 

Vi foreslår at denne består av følgende sammensetning:  

Representant frå sekrertariatet (Generalsekretær/fagansvarlig) 

Representant frå hovudstyret (Leder/nestleder) 

Representant frå valgkomiteen (Leder/nestleder) 

Representant frå kontrollutvalet (Leder/nestleder) 

Representant frå to fylkeslag (der dette går på rotasjon mellom fylka frå             

landsmøteperiode til landsmøteperiode) 

 

Ved behov så koplar varslingsgruppa inn ekstern hjelp til å vurdere saken.  

 

Avgjersle på varslingssak må skje med minst 2/3-fleirtall 

 

Arbeidsgruppe 6 

Merete Skaarud (Oppland) 

Kari Janne Stenersen (Hordaland) 

Marie Aune (Østfold) 

Cecilie Andersen (Telemark) 

Anita Thorud Fredriksen (Buskerud) 

Nina Merethe Aasen (Sør-Trøndelag) 

Randi Hæggernes (Finnmark) 

Inge Kirkenes (Nord-Trøndelag) 

Frode Westad (Sør-Trøndelag) 

Erik Joacim Galleberg (Vestfold)” 

 

Kommentarer til forslaget 

Norsk Fosterhjemsforening har ingen gruppe/komite o.l. som ivaretar eventuelle varslinger i 

foreningen bortsett fra jfr. Vedtektene § 8-5 suspensjon og eksklusjon.  

 

Oppståtte problemer i organisasjonen skal forsøkes løst på laveste nivå.  Lar det seg ikke løse 

løftes problemstillingen til hovedstyret.  Vedtak i hovedstyret kan påklages og 

kontrollutvalget går inn og ser på saken.   

 

I vanlig forstand skal dette la seg gjøre med nåværende prosedyrer og vedtekter.  Forslaget til 

Fylkesforeningen i Hordaland med støtte fra enkelte tillitsvalgte fra flere andre 

fylkesforeninger er prisverdig.   

Dette forslaget regnes likevel som et forslag alene fra fylkesforeningen Hordaland da hele 

styret står bak forslaget. Det er ikke kjent at dette er tatt opp som styresak i de nevnte ni fylker 

(hvor kun representanter fra fylker deltok). 

Dersom forslaget til Hordaland går videre til landsmøtet 2019, vil det ikke være riktig at 

valgkomiteen har representant i et slikt utvalg.  De skal kun befatte seg med å skaffe 

kandidater til valg og gjøre innstilling i forhold til det.  Deres rolle skal være så nøytral som 

mulig.   
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Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret støtter ikke forslaget om varslingsgruppe i Norsk Fosterhjemsforening som 

foreslått fra fylkesforeningen Hordaland.   

2) Foreningen har vedtekter jfr § 8-5 som til dels kan løse oppståtte situasjoner.  Det er behov 

for en tydeliggjøring i vedtektene §8-5.  

Blant annet må det komme frem hvilken saksgang som gjelder der det har oppstått et problem. 

Lar det seg løse på laveste nivå (fylkesstyret)?  Hvis ikke sendes saken over til hovedstyret 

som fatter vedtak.  Klage på hovedstyrets vedtak sendes til kontrollutvalget for endelig 

avgjørelse.   

Dersom varslet gjelder en i fylkesstyret, blir saken behandlet uten aktuell person tilstede, og 

det samme gjelder i hovedstyret.   

3) Det utformes et eget kapittel om varslingsrutiner i Håndbok for tillitsvalgte.   

4) Hovedstyret godkjenner forslag om at vi på vår webside legger opp en “varslingsknapp”, 

slik at også medlemmer kan nå frem.  Varslinger som sendes via “varslingsknapp” behandles 

direkte i hovedstyret.  Det må også beskrives med eksempler hva varsling er. 

 

   

 

SAK 40/19: Forslag fra Fylkesforening Oppland – fjerne 

abonnementsordning på Fosterhjemskontakt 
 

Sak innkommet fra fylkesforeningen Oppland innen frist 1 juni 

.  

Ref forslag: 

“Norsk fosterhjemsforening Oppland foreslår at det ikke lenger tilbys abonnementsordning på 

Fosterhjemskontakt, og at bladet heretter kun tilbys vanlige medlemmer og støttemedlemmer. 

Vi har flere argumenter for dette forslaget:  

- Det er relativt liten prisforskjell på abonnement og medlemskap, men for foreningen 

har flere medlemmer stor betydning.  

- For fylkene er antallet medlemmer et viktig økonomisk grunnlag for hva vi kan tilby 

av aktiviteter.  

- Det vanlige i mange foreninger at medlemsblad er et gode som kun tilbys 

medlemmene. 

- Vi opplever at det kan være uklart for noen fosterhjem om de er medlemmer eller bare 

abonnenter. De vi møter som har trodd at de er medlemmer, men som viser seg å kun ha et 

abonnement på Fosterhjemskontakt, er ofte misfornøyde med foreningen. De opplever at de 

ikke får noen goder av medlemskapet og at Norsk Fosterhjemsforening ikke er aktiv ut mot 

medlemmene. Ved å kutte ut abonnementsordningen minsker man sjansen for at fosterhjem 

tror at de er medlem uten å være det. 

Med hilsen styret i Oppland fylkesforening.” 

 

Kommentarer til fylkesforeningen Opplands forslag: 

Foreningen har i dag 300 abonnementer på Fosterhjemskontakt. Dette tilsvarer per år kr 100 

000.  

For å foreslå at de som i dag er abonnerer av Fosterhjemskontakt skal gå over til 

støttemedlemskap vil dette innebære en økning for abonnenten med kr 190, og for foreningen 

en inntjening på kr 57 000.   

Det er også en risiko av foreningen ved omleggingen også kan miste noen av de som i dag er 

abonnenter.   
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Det er uheldig at det er abonnenter som har misforstått sin rolle, og forstår forslaget til Norsk 

Fosterhjemsforening Oppland. Det er viktig å skape klarhet i forhold til de tre funksjoner som 

foreningen i dag tilbyr - abonnement - støttemedlemskap og -medlemskap.   

Alle abonnentnummer starter på 15 – det skiller seg fra støttemedlemskaps- og medlemskaps-

numre. Det foreslås at vi gir forklarende opplysninger direkte til abonnentene og opplysninger 

ut i Fosterhjemskontakt.    

 

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret anbefaler ikke å støtte forslaget fra Norsk Fosterhjemsforening Oppland som 

innebærer å avslutte abonnementsordningen på Fosterhjemskontakt og kun ha 

støttemedlemskap og medlemskap.  

2) Hovedstyret ønsker ikke å endre abonnement over til støttemedlemskap før mer 

informasjon er gitt om abonnementsordningen direkte til abonnent, og gjennom å gi 

forklarende artikkel i Fosterhjemskontakt.   

3) Hovedstyret ønsker en tilbakemelding fra Oppland hvorvidt de opprettholder sitt forslag.  

Dersom Norsk Fosterhjemsforening Oppland opprettholder sitt forslag anbefaler hovedstyret 

landsmøtet 2019 ikke å støtte forslaget fra fylkesforeningen Oppland som innebærer å avslutte 

abonnementsordningen på Fosterhjemskontakt og kun ha støttemedlemskap og medlemskap.  

4) Hovedstyret gir generalsekretær/sekretariatet i oppdrag å beskrive abonnement, 

støttemedlemskap og medlemskapet i Norsk Fosterhjemsforening gjennom artikler i 

Fosterhjemskontakt og i foreningens brosjyre.  

 

 

 

SAK 41/19: Forslag fra Østfold - øke beløpsgrense for bankkonto 
Sak angående forslag om beløpsgrense for bankkonto ble mottatt innen frist 1 juni.   

Ref forslag fra fylkesforeningen Østfold: 

“Slik Norsk fosterhjemsforening Østfold oppfatter det, er det i dag et landsmøtevedtak på at 

en fylkesforening ikke kan ha mer enn 100.000 kr. på konto. Dette er blant annet begrunnet 

med tidligere mislighold og underslag i fylkene. Det er alvorlig.  

Imidlertid erfarer vi at enkelte fylker ikke forholder seg til vedtaket. Og vi er også av den 

oppfatning at hovedstyret ikke følger opp manglende etterlevelse av vedtaket. 

Bør 100.000 kr grensen bestå (når den likevel ikke etterleves)? 

Det er vel heller ikke ønskelig at fylkene nedskalerer sin aktivitet eller ikke søker støtte 

eksternt, fordi vi ikke kan ha mer enn 100.000 kr på konto. Østfold ønsker derfor å fremme 

følgende forslag på landsmøtet 2019: 

Fylkesforeningene kan ha inntil 200.000 kr på konto pr. årsskifte (i egenkapital). 

Aalternativt at beløpsgrensen oppheves. Underslag kan skje uavhengig av om man har 

100.000 kr. eller 400.000 kr. på bok. Mislighold og underslag kan i større grad sikres blant 

annet ved å avskaffe kontantkasse og ha krav om dobbel godkjenning av utbetalinger i 

nettbank.  

Østfold hadde også satt pris på om det ble utarbeidet et dokument som i korte trekk hadde en 

del kjøreregler for fylkenes økonomiforvaltning. Et levende dokument som fylkesstyrene 

generelt og økonomiansvarlig spesielt kan styre fylkesøkonomien etter. 

Ovennevnte forslag er vedtatt av styret i Østfold onsdag 8.5.2019.” 

 

Bakgrunn for landsmøtevedtak i 2011 
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Det var flere grunner til at landsmøtet i 2011 fattet vedtak om et fast fordelingsbeløp til alle 

fylker som primært skulle dekke drift dvs, fylkesstyremøter, deltakelse på organisasjonskurs 

og landsmøter.  Det ble satt av kr 500 000 til fordeling, men med forbehold størrelsen på 

beløpet foreningen årlig fikk etter søknad til Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Det ble videre besluttet at alle fylker skulle få utbetalt et fast beløp kr 15 000, og at det to 

ganger i året skulle søkes til aktivitet og drift på restpotten. Det ble utformet maler som ligger 

på nett for hva de kan søke om og til hvilket formål. 

 

I samme landsmøtevedtak ble det også satt en grense på hva fylkene kunne ha som 

egenkapital.  Dersom fylkesforeningen hadde mer enn kr 100 000 skulle overskytende 

overføres tilbake til hovedstyret/sentralt.  I 2011 var det flere grunner til at det ble satt en 

beløpsgrense.  Søknadsinstansen ble overført fra Barne- og likstillingsdepartementet til Bufdir 

og hovedstyret var bekymret for at ny søkerinstans ville se på størrelsen på egenkapitalen i 

forhold til hva vi ville få av driftstilskudd.  Og det ble både sentralt og lokalt forsøkt å få ned 

egenkapitalen.  Videre ble det oppdaget mislighold i fylkesforening som førte til 

politianmeldelse.  Foreningen opplevde også på den tiden vedtaket ble fattet at fylkesstyrene 

ikke prioriterte deltakelse i organisasjonskurs da dette ikke var satt av på fylkenes egne 

budsjetter.   

 

Kommentarer til forslag fra fylkesforeningen Østfold 

Ingen fylker har så langt blitt pålagt å tilbakeføre midler der de har ligget over kr 100 000.  De 

fylker som har ligget over, har hatt planer for bruk av disse midlene og da særlig i forkant av 

sine årsmøter. Disse fylkene har hatt kontakt sentralt og hovedstyret har vært informert om 

fylkenes planer.   

Ved søknader to ganger i året, spørres det etter kontoutskrift fra hvert fylke da saldo er 

avgjørende for hvorvidt dette fylket får støtte i sin søknad om drift- eller aktivitetsmidler.   

Det er videre etterprøvd gjennom aktivitetsplan og fylkenes årsberetning hvorvidt penger de 

har fått etter søknad har gått til formålet det var søkt midler til.  I tillegg er det lagt vekt på at 

det må være tillit til at pengene går til det beste for medlemmene i det respektive fylke.  

Det er helt klart at en begrensning på egenkapitalen til hvert fylke også kan virke hemmende 

på initiativ til å øke sine inntekter i fylket.   

Vi vil alltid ha fylker som er dyktige til å hente andre midler som gjør at de øker sine 

inntekter.  Andre igjen har ikke denne mulighet.   

Erfaringen gjennom de siste årene er at det er de samme fylkene som har hatt inntjening 

gjennom kurs eller søkt andre instanser i kommunen og fylket om midler. Samtidig er det 

også fylker som har en høyere egenkapital/penger i banken på grunn av at de ikke har hatt 

aktiviteter for medlemmene.   

 

Det er et vanskelig og sammensatt system for å få en rettferdig fordelingsnøkkel av midler.  

Fylkene er forskjellig topografisk, antall medlemmer i fylkene varierer, aktivitetsnivået 

varierer, fylkesstyrene er sammensatt av tillitsvalgte som også er forskjellig.  

Spørsmålet er om det øker insitamentet til å skaffe andre midler ved å heve grensen fra kr 100 

000 til kr 200 000 eller oppheve grensen helt som et annet forslag fra fylkesforeningen 

Østfold?  

 

Forklaring  

Ordningen med fordeling av driftsmidler til fylkene baserer seg på et landsmøtevedtak fra 

2011.   

Vi må legge til rette for fylkesforeningene slik at de: 
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• Kan skape motivasjon til å gjennomføre gode aktiviteter for medlemmene i fylkene  

• Skape motivasjon til å søke eksterne midler 

• I solidaritet hjelpe de fylker som av ulike grunner har lite egenkapital.  Støtte disse 

med driftsmidler, øke aktiviteten og hjelp til å skrive søknader for økonomisk støtte.  

• Sikre fylkenes deltakelse på organisasjonskurs, ledersamling og landsmøter. 

Istedenfor å gi et fast og likt driftstilskudd til alle fylkene som nå, kan det lages en ordning der 

fylkene kan søke om midler til drift og aktivitet og en tydelig årlig utlysning fra sentralt hold - 

både til formål og et tak på hvor mye en kan søke på.  

Samtidig kan det settes av et sentralt budsjett for å dekke kostnaden til fylkesleder og –

nestleder ved deltakelse i årlig organisasjonskurs, - ledersamling og annet hvert år deltakelse 

på landsmøte.  

På denne måten har man også et styringsverktøy for å fremme aktivitet man ønsker mer av 

ved å ha klare retningslinjer og prioriterte mål fra år til år i henhold til overordnede 

handlingsplaner, samt at de som trenger penger mest pga. dårlig egenkapital får litt hjelp og 

blir anmodet om å søke eksterne midler.  

 

De fylkene som klarer å skape en robust egenkapital må ikke fratas motivasjonen til å fortsette 

med det, og det er ingen overhengende fare for at foreningen blir “straffet” av 

myndigheter/finansieringsinstanser for at vi har for mye egenkapital.  

 

Det som er viktig er å bruke egenkapital til hovedsakelig to ting:  

1) Medlemsaktivitet som gjør at vi beholder medlemmer og tritrekker oss nye 

2) Solid økonomisk styring, faste utgifter blir ivaretatt. 

 

Mulig gjennomføring 

• Det legges inn årlige summer til ordningen i langtidsbudsjettet som legges frem på 

landsmøtet, dette gir rammen for hva som kan tildeles hvert år.  

• Det lages et årshjul som beskriver hvordan ordningen skal fungere mht prosess, tider og 

rutiner og som gjøres kjent i organisasjonen  

• Det lages kriterier for driftstilskudd og det lages kriterier for aktivitetstilskudd som 

hovedstyret beslutter med saksbehandling i siste styremøte i året, basert på innstilling fra 

generalsekretær. Eks på kriterier: 

• Fylker med fri egenkapital under et gitt beløp, kan søke driftsmidler med begrunnelse i, og 

dokumentasjon av økonomiske forpliktelser og beløpet de ev. blir tildelt må øremerkes 

driftsformål og ikke brukes på annet 

 

• Alle fylker kan søke aktivitetsmidler med plan til budsjett og gjennomføring samme år 

basert på følgende kriterier: 

• Det fremmer attraktiv medlemsaktivitet i fylket 

• Det fremmer likepersonsaktivitet i fylket 

• Det fremmer lokal brukermedvirkning og påvirkningsarbeid lokalt 

 

Det er et maks beløp som hvert fylke kan bli tildelt samlet i denne ordningen, eks: kr x,- og 

ordningen må ikke overgå rammebudsjettets innstilling. Dersom budsjettet på ordningen ikke 

blir brukt opp, vil dette avsettes på konto til fremtidig fordeling til fylkene. 
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Hovedstyrets vedtak   

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å øke initiativet i fylkesstyrene å søke inntekts-

midler utenfor foreningen. Egenkapitalgrensen for fylkesforeningene oppheves fra 1.01.2020. 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å oppheve vedtak fra landsmøtet 2011 i sak 6/11 

punkt 2a, b og c.  

3) Hovedstyret ønsker å sikre at foreningens viktige, sentrale møteplasser for tillitsvalgte blir 

mer tilgjengelige for alle fylkene. Hovedstyret ønsker også å sikre alle delegaters deltakelse 

på Landsmøtet, uavhengig av fylkenes egen økonomi.  Derfor gis generalsekretær i oppdrag å 

utarbeide en høring før sommeren som foreslår en omfordeling av de 500.000,- som er satt 

opp i langtidsbudsjett for overføring til fylkene.  

4) Hovedstyret oppfordrer fylkesforeningene til å gi innspill til utsendt høringingsforslag 

innen 20 august 2019. 

 

 

SAK 42/19: Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo - Sammenslåing 

av fylkesforeningene Oslo og Akershus. 
Sak innsendt fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo innen frist 1 juni. 

Ref forslaget: 

 

“Norsk fosterhemsforening Oslo og Norsk Fosterhjemsforening Akerhus ønsker å slå seg 

sammen til en forening med virkning fra 01.01.2020.  

Det er mange grunner til at vi ønsker en slik sammenslåing.  

 

PRAKTISK  

Veldig mange fosterbarn med tilhørighet i Oslo, plasseres i fosterhjem i Akershus. Disse 

barna har røtter i begge fylker. De har nettverk knyttet til begge fylker - både når det gjelder 

andre fosterbarn og fosterfamilier.  Mange danner nettverk på tvers av fylkesgrensene. 

 

TETT SAMARBEID 

Det har vært dialog med Norsk Fosterhjemsforening sentralt om sammenslåing siden 2013. 

Historisk har det vist seg vanskelig å rekruttere tillitsvalgte fra Akershus, derfor har Norsk 

Fosterhjemsforening Oslo ivaretatt store deler av arbeidet til Norsk Fosterhjemsforening 

Akershus. 

I 2013 ble alle medlemmer i Akershus invitert til våre arrangementer og vi ivaretok alle deres 

medlemmer – uten kompensasjon.  Dette gjorde vi fordi det hadde blitt sterke bånd mellom 

barn/familiene på tvers av fylkene, samt at det var særdeles praktisk når det gjalt 

arrangementer.   

I 2014 hadde vi felles medlemsmøte med både Oslo – og Akershus-medlemmer, der vi vedtok 

et ønske om sammenslåing av de to foreningene.  Det ble deretter sendt meling til hovedstyret 

om dette. Den gangen støttet ikke hovedstyret dette forslaget. Da det ikke ble videre prosess 

med sammenslåing, avsluttet Oslo sitt engasjement for Akershus`s medlemmer. 

Men styret i Oslo konkluderte likevel med at det var bygget opp et såpass godt nettverk 

mellom fylkene, at vi så det som hensiktsmessig å gå tilbake til ordningen der vi hadde felles 

arrangementer på tvers av fylkesgrensene.  

I 2018 har vi hatt felles regnskap med Akershus og fått overført deler av 

medlemskontingenten for Akershusmedlemmene – for å dekke deres deltakelse i 

medlemsaktiviteter.  
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INTERIMSTYRE 

Vi vet at dette er et lite gunstig tidspunkt å foreslå sammenslåing, på grunn av 

fylkessammenslåing (Oslo deler Akershus i to), men slik Oslo og Akershus ligger geografisk, 

mener vi likevel at fordelene er større ved å være sammen enn hver for seg.  

Vi vet at Asker blir felles kommune med Røyken og Hurum fra nyttår, og tenker at 

medlemmene fra Asker burde kunne velge om de vil være en del av Buskerud fylkesforening 

eller fortsette i Akershus. 

Vi minner også om at det skal være felles fylkesmann for Oslo og Viken. 

I 2018 hadde vi felles årsmøte der det ble vedtatt at vi ønsker å danne et interimstyre, som 

skal arbeide for en sammenslåing etter landsmøtet 2019.  Oslo arrangerte et medlemsmøte for 

medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Akershus 03.06.2018, hvor Hanne Nerland og 

Victoria Heby ble valgt som styremedlemmer fra Akershus, og disse har vært ordinære 

styremedlemmer i interimstyret. 

Oslo/Akershus hadde felles årsmøte i 2019 med adskilte vedtak.  Medlemmene i begge 

foreningene stemte enstemmig for sammenslåing.  

Interimstyret har klart å rekruttere et midlertidig fylkesstyre i Akershus.  Dette fordi vi ønsker 

at foreningene skal gå likestilte inn i prosessen med sammenslåing.  

Akershus vil gjennomføre et ekstraordinært årsmøte (elektronisk) 7.6.2019, med valg av leder, 

nestleder og styemedlem. Det foreslås at de som velges, går direkte inn i det som blir et 

interimstyre for Oslo og Akershus.  Dette interimstyret skal virke frem til årskiftet.  

Vi ønsker å understreke at dette ikke dreier seg om at Oslo ønsker flere delegater på 

landsmøtet, men utelukkende av praktiske årsaker knyttet til foreningsarbeid.  

 

Forslag til vedtak: 

Oslo og Akershus blir en forening fra 1.1.2020. Nytt nav blir Norsk Fosterhjemsforening 

Oslo og Akershus” 

 

Bakgrunn 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo har i lang tid samlet medlemmer fra Akershus for aktiviteter.  

I tillegg har de gjennom de siste 6 årene gitt informasjon både på Akershus sin facebookside 

og websiden for medlemmer i Akershus.   

Fra 1.1.2018 har Oslo mottatt refusjon for medlemskontingenten til Akershus som 

kompensasjon for deres arbeid for medlemmene i Akershus. Hovedstyret har satt stor pris på 

at Oslo har ivaretatt medlemmer i Akershus ved å invitere medlemmer til aktiviteter og 

samlinger og videreformidlet informasjon i den perioden Akershus har vært uten styre.   

Akershus har 246 medlemmer per 31.12.2018. 

 

Aktuelt 

Fra 01.01.2020 vil 19 fylker bli til 11 regioner. Akershus tilhører Viken fylkeskommune som 

vil få et innbyggerantall på 1,2 millioner.  Det vil være nesten dobbelt så mange innbyggere 

som Oslo. Denne reformen foregår parallelt med kommunereformen. I Viken vil det fra 2020 

være 51 kommuner.  

Forslaget til Norsk Fosterhjemsforening Oslo må ses i sammenheng med begge disse 

reformer, og sak om fylkessammenslåing bør behandles i egen sak.   

Hva er fordelene og hva er ulempene ved å slå sammen Oslo og Akershus.   

 

Fordeler: Oslo og Akershus har gjennom seks år bygget opp nettverk og samlinger for både 

barn og fosterfamilier på tvers av grensen. De kjenner familiene på tvers av fylkesgrensen. 

Det er gjort en utrolig innsats av Oslo disse årene. Innen Viken kan man ha aktivitetsgrupper i 



PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

21. – 22. juni 2019 
 

14 

 

ulike geografiske nedslagsfelt, med eksempelvis lokalt likemannsarbeid. Dette har en mer 

positiv praktisk betydning for medlemmene – ha stedsnære aktiviteter som ledes av ildsjeler – 

og ikke nødvendigvis stedsnære fylkesstyrer.  Samarbeid på tvers av fylkesgrensen kan 

fortsette også etter 1.01.2020, uten en formell juridisk sammenslåing skal finne sted. Hvilke 

fordeler det medfører at Oslo og Viken har samme fylkesmann vites ikke på nåværende 

tidspunkt.   

 

Ulemper: Det er to reformer på gang som iverksettes 1.1.2020. (Regionreformen og 

kommunesammenslåingen). Det er fortsatt uklarheter med gjennomføringen av 

regionsreformen som berører alle frivillige organisasjoner. Fylkene Buskerud og Østfold har 

ikke uttalt seg i saken. Disse fylkene blir svakere. Hva tenker disse to fylkene i forhold til å 

“miste” Akershus til Oslo? Hva mener de øvrige fylkene i Norsk Fosterhjemsforening?  Oslo 

+ Akershus blir svært sterke internt i Norsk Fosterhjemsforening. De er de mest folkerike 

områdene i Norge.  Riktignok plasserer Oslos bydeler fosterbarn over grensen til Akershus, 

men Oslo har en annen organisering enn de øvrige fylkene i landet som gjør 

påvirkningsarbeidet litt annerledes.   

Det økonomiske i forbindelse med reformen er ikke klart ennå. Men ved å finansiere 

medlemsaktiviteter i Akershus/Oslo contra Oslo i samarbeid med Akershus/Buskerud/Østfold, 

vil en ha to kasser å hente finansiering fra – i Oslo og i Viken.  

 
Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret anerkjenner Norsk Fosterhjemsforening Oslos ønske om juridisk å slå sammen 

Oslo og Akershus. De har i en vanskelig tid gjort en svært viktig innsats for Akershus sine 

medlemmer.  

2) Hovedstyret vil anbefale landsmøtet 2019 ikke å gjennomføre sammenslåing av 

fylkesforeningene Oslo og Akershus på nåværende tidspunkt. (aktuelt dersom 

fylkesforeningen Oslo fortsatt vil fremme saken for landsmøtet 2019). Fylkene i region Viken 

(Buskerud og Østfold) og øvrige fylker, må få mulighet til å uttale seg før en slik 

sammenslåing finner sted.  

3) Hovedstyret jobber med hvordan foreningen vil legge til rette for reformen i vår forening.  

Det blir viktig å høste erfaringer fra gjennomføringen av reformen, før eventuell 

sammenslåing på tvers av regionsgrensene gjennomføres. Regionreformen har oppstart 

01.01.2020.  

3) Aktivitetene anbefales opprettholdt på tvers av fylkesgrenser.  

4) Det vises til sak 47/19 hvor regionreformen er behandlet 

 

 

 

SAK 43/19: Langtidsbudsjett 2020-2023 
Forslag til langtidsbudsjett 2020-2023 er i prosess.  Et foreløpig utkast vil bli ettersendt som 

utgangspunkt for diskusjon i hovedstyrets møte 21 og 22 juni 2019.  
Langtidsbudsjettet må legges frem til endelig behandling i hovedstyrets møte i august. 

 

 

Hovedstyret vedtak  

Saken legges frem på nytt til endelig forslag til langtidsbudsjett 2020-2023 i hovedstyrets 

møte i august 
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SAK 44/19: Handlingsplan 2020-2022 
Det vises til vedlagt handlingsplan 2018-2020, vedlegg 1 og forslag til handlingsplan for 

2020-2022. 
Tanken bak dette dokumentet er å lage et felles plandokument for hele organisasjonen, på 

noen prioriterte områder. Det er ikke meningen at alt skal inn i en plan, kun de viktigste 

handlingene for å jobbe iht ambisjonene. Det blir en plan som viser retning de neste årene. Vi 

må synliggjøre og organisere mer av det flotte arbeidet som gjøres i dag, samt satse mer på at 

hele organisasjonen trenger å bli involvert og få kunnskap. Vi trenger ikke store, mange, lange 

strategidokumenter og detaljerte planer – mer at vi blir enige om retning og ambisjon. Det er 

også en mer moderne måte å tenke ledelse på og en god måte å lede på i landskapet vi 

befinner oss i – børs og katedral.  

Handlingsplan må ligge til grunn for årsbudsjett og langtidsbudsjett, div planer og ikke minst 

skal det være mulig å etterprøve hvorvidt vi har oppnådd de tiltakene vi har satt i 

handlingsplan.  Det er også et krav i resultatrapport til Barne-, ungdom- og familiedirektoratet 

hvor vi skal svare for de driftsmidlene vi har fått innvilget, og der spørres det helt konkret om 

følgende:  

Gjør rede for hvilke resultater og erfaringer organisasjonen har gjort gjennom sin innsats i 

siste tilskudds år, sett opp mot målene i tilskuddsordningen 

Brukermedvirkning på individnivå 

Brukermedvirkning på systemnivå 

I tillegg til denne resultatrapporten skal det følge med budsjett for året en går inn i, 

årsregnskap, årsberetning og ikke minst handling-/strategiplan. 

Hovedstyret diskuterer hvorvidt det er hensiktsmessig å lage et felles plandokument (se 

vedlegg 2), innhold og ambisjoner samt selve strukturen.  Innspill i løpet av møtet og saken 

legges frem til endelig forslag i hovedstyrets møte i august.   

 

 

 

 

Hovedstyrets vedtak  

 

Hovedstyret godkjenner at sekretariatet jobber videre med fremlagt forslag til handlingsplan. 

Sake legges frem til endelig behandling i hovedstyrets møte august 2019. 

 

 

 

SAK 45/19: Forslag om vedtektsendring av § 2-1 
Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening hovedstyremedlem Solfrid Rekdal  

Innkommet 13.06.2019  

Ref forslag:   

“FORSLAG OM VEDTEKTSENDRING av § 2-1 og 5-1 
 Kapittel 2 i Vedtektene ligger ikke inne i mandatet til 117/18 (rettelse 114/17) utvalget. 
Hovedstyret seg nå at Fosterhjemsforeningen har behov for en endringer i § 2 – 1. 
Medlemskap 
«Fosterforeldre, besøkshjem, beredskapshjem, familier for barn og ungdommer og 
tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening. 
Et fosterhjem har ett medlemskap, og begge fosterforeldrene har de samme rettighetene og 
plikter.» 
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 Vi endrer profil fra å være en interesseorganisasjon til å bli en bruker- og 
interesseorganisasjon. 
Foreningen har mer fokus på ungdomsarbeid i og de unges rolle i foreningen, men ikke i 
praksis. 
Hovedstyret foreslår følgende endring av 2-1: 
Endring 1 – første setning: 
Nåværende setning: «Fosterforeldre, besøkshjem, beredskapshjem, familier for barn og 
ungdommer og tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk 
Fosterhjemsforening. 
Hovedstyret foreslår at fosterforeldre endres til fosterhjem: 
Hovedstyret forslag til ny setning: «Fosterhjem, besøkshjem, beredskapshjem, familier for 
barn og ungdommer og tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk 
Fosterhjemsforening. 
 

Endring 2 – andre setning: 
Nåværende setning: «Et fosterhjem har ett medlemskap, og begge fosterforelderreene har de 
samme rettighetene og plikter.» 
Norsk Fosterhjemsforening må nå inkludere sine unge medlemmer i foreningen, ut fra at vi 
endrer fokus til også å bli en brukerorganisasjon, og ut fra foreningens fokus på 
ungdomsarbeid. 
Hovedstyrets forslag til ny setning: «Et hjem definert i første setning har et medlemskap. 
Hjemmets hjemmeboende familiemedlemmer har de samme rettighetene, myndige personer 
også plikter. 
Ut fra § 2-1 er det uklart om våre vedtekter definerer om våre barn og unge i fosterhjemmet 
defineres som medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening. 
Siden vi definerer oss som en Fosterhjemforening, en brukerorganisasjon, må vi nå åpne for 
at unge også får de samme rettigheter og plikter. 
Hovedstyret foreslår følgende endring i fjerde setning: «Hjemmeboende familiemedlemmer, 
fra og med fylte 18 år har, som møter på årsmøtet, har stemmerett» “ 
  
Hovedstyrets vedtak  

1)Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å endre § 2-1 Medlemskap fra «Fosterforeldre, 

besøkshjem, beredskapshjem, familier for barn og ungdommer og tilsvarende ordninger som 

er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening. Til: «Fosterhjem, besøkshjem,  

beredskapshjem, familiehjem og tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i 

Norsk Fosterhjemsforening. 

 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å endre setning to i § 2-1 fra: Et fosterhjem har ett 
medlemskap, og begge fosterforeldere har de samme rettighetene og plikter.»   Til:  Et 

fosterhjem har ett medlemskap, alle i husstanden over 16 år har de samme rettigheter og 

plikter.    
 

 

SAK 46/19: Forslag om vedtektsendring av § 5-1 Årsmøtet 
Hovedstyret foreslår en endring av § 5-1 Årsmøtet 
I og med at vi nå definerer oss som en brukerorganisasjon, og har fokus på ungdomsarbeid 
og å få de unges stemme tydeligere innad og utad, må vi også involvere de unge. 
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Nåværende § 5-1 Årsmøte 
Nåværende setning: «Årsmøte er fylkesforeningens øverste myndighet. Alle medlemmer i 
fylkesforeningen har møterett.  Medlemmer som møter på årsmøtet har stemmerett. Begge 
fosterforeldrene har vær sin stemme når begge møter. Årsmøtet er beslutningsdyktig med 
det antall medlemmer som har møtt frem. 
Ut fra § 2-1 er det uklart om våre vedtekter definerer om våre barn og unge i fosterhjemmet 
defineres som medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening. 
Siden vi definerer oss som en Fosterhjemforening, en brukerorganisasjon, må vi nå åpne for 
at unge også får de samme rettigheter og plikter. 
Hovedstyret foreslår følgende endring i fjerde setning: «Hjemmeboende familiemedlemmer, 
fra og med fylte 18 år har, som møter på årsmøtet, har stemmerett» “ 
 

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 om endring i § 5-1 Fra: «Årsmøte er fylkesforeningens 
øverste myndighet. Alle medlemmer i fylkesforeningen har møterett.  Medlemmer som møter 
på årsmøtet har stemmerett. Begge fosterforeldrene har hver sin stemme når begge møter. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som har møtt frem. 
 
Til:  «Årsmøte er fylkesforeningens øverste myndighet. Alle medlemmer i fylkesforeningen 
har møterett.  Medlemmer som møter på årsmøtet har stemmerett. Begge fosterforeldrene 
har hver sin stemme når begge møter. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall 
medlemmer som har møtt frem. Hjemmeboende familiemedlemmer, fra og med fylte 16 år, 
får tale-forslag og stemmerett og kan møte på årsmøtet» “ 
 

 

SAK 47/19: Kommune og regionreformen  - fra 01.01.2020 

 

Det vises til vedlegg sak 61/18  

 

Bakgrunn 

Stortinget har vedtatt at 109 kommuner skal slås sammen til 43 nye kommuner, og at dette 

skal skje med utgangspunkt i frivillige prosesser.  Fra 1 januar2020 vil det dermed være 356 

kommuner i Norge.  På regjeringens nettsider finnes en oversikt over kommunene som slås 

sammen, og hva som blir de nye navnene. 

8 juni 2017 ble regionreformen vedtatt i Stortinget.  Da ble det bestemt at landets 19 fylker 

skulle erstattes av 11 regioner.  

Stortinget har også vedtatt endringer i inndelingen av regionalt folkevalgt nivå. 

Sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er allerede gjennomført.  Følgende 

fylkeskommuner slås sammen innen 1 januar 2020:  

•Troms og Finnmark 
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•Telemark og Vestfold 

•Buskerud, Akershus og Østfold = Viken 

•Hordaland og Sogn og Fjordane = Vestland 

•Oppland og Hedmark= Innlandet  

•Aust-Agder og Vest-Agder= Agder 

•Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (ble slått sammen 1.januar 2018)= Trøndelag 

Et av formålene med regionreformen er å gi fylkeskommunene ytterligere oppgaver og ansvar 

sammenlignet med i dag. 

Aktuelt  

Hovedstyret vedtok i sak 61/18 at vi foretar ingen endringer av fylkesorganisasjonen eller 

endrer navn på fylkesforeningene før saken med en konsekvensutredning legges frem for 

landsmøte 2019. 

 

 

 

 

 

SAK 47/19: Kommune- og regionreform - fra 01.01.2020  

Det vises til vedlegg sak 61/18 

Foreningen har i lang tid ventet på Frivillighet Norge i denne saken.  8 mai ble vi invitert til 

konferanse vedrørende temaet Regionalisering.  

Fakta slik Frivillighet Norge ser det: 

Hva er regionreformen? 

• Norge skal gå fra 19 til 11 fylker 

• Fylkene skal få nye oppgaver 

• De fleste fylkene gjennomfører prosesser for å forberede seg 

Hva betyr regionreformen for frivilligheten? 

Eksterne endringer 

• Mange organisasjoner har en relasjon til fylket: tilskudd, partenerskap, samarbeid, 

politiske prosesser etc. 
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• Fylkene har ulik frivillighetspolitikk 

• Tilskuddsordninger varierer mellom fylker 

• Nasjonale tilskuddsordninger kan bli flyttet til fylkene 

Interne endringer 

• Organisasjoner kan velge å tilpasse seg fylkesstrukturen 

• Noen steder kan det være en sterk forventning om tilpasning 

• Behov for interne prosesser 

Muligheter for å styrke relasjonen til fylkene 

• Fylkene får flere oppgaver som er relevante for frivilligheten 

• Behov for økt samspill og koordinering i frivilligheten på fylkesnivå 

Ny rapport 

Kartlegging av samarbeid mellom fylkeskommunene og de frivillige organisasjonene ble 

gjennomført 2018 

 

 

 

 

SAK 47/19: Kommune- og regionreform -  fra 01.01.2020 forts 

 

Fylkenes frivillighetspolitikk 

• Store variasjon i tiltak for frivilligheten 

• De fleste fylkene har samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner 

• Få fylker har definert frivillighetspolitikk som eget område (ansvaret er spredt på flere 

avdelinger) 

• Få fylker har formelle samarbeidsstrukturer med bredden av frivilligheten 

• Store ulikheter i hvilke tilskuddsordninger som fins (mange støtter regionale 

paraplyorganisasjoner) 

• Stor variasjon i ikke-økonomisk støtte 

Det er 6 fylker som har en frivillighetspolitikk/ - melding – to fylker som har plan om å få 

frivillighetspolitikk. 

Sammenslåingsprosessene 

• Liten involvering av frivilligheten i sammenslåingsprosessen 

• Nasjonale ordninger bør ikke splittes opp og overføres til fylkene 
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• Det er skapt usikkerhet blant frivillige organisasjoner om hva som blir konsekvensene 

av reformen 

• Vanskelig å få til nye samarbeidsavtaler 

• Prosesser som involverer frivilligheten legges på “is” 

Frivillighet Norges anbefalinger til fylkene 

• Regionreformen gjør det mer aktuelt for fylkene å utvikle frivillighetspolitikk 

• Anerkjenn frivillighet som eget fagområde 

• Etablere dialog og samarbeid med bredden av frivillige organisasjoner 

• Støtt frivilligheten med økonomi og kompetanse 

• Gi rom til frivilligheten: Tilby egnede lokaler 

• Støtt utviklingen av frivillighetspolitikken i kommunene 

• Gjør det lett å være frivillig og drive frivillig organisasjon 

• Bidra til synliggjøring og rekruttering 

 

 

 

 

 

SAK 47/19: Kommune- og regionreform -  fra 01.01.2020 forts 

For mer bakgrunn se saksfremstilling og vedlegg 61/18 

Hva bør Norsk Fosterhjemsforening gjøre? 

Det kan være både fordeler og ulemper ved at fylkesstrukturen i organisasjonen følger de nye 

geografiske grensene.  I dag er det vanskelig å få oversikt over hvordan statlige 

støtteordninger vil utforme retningslinjene sine for å tilpasse seg endringene i kommune- og 

regionreformen.  

For Norsk Fosterhjemsforening kan det være administrativt enklere å følge de samme 

strukturene som benyttes av statlige forvaltningsorgan. 

• Alle organisasjoner står fritt til å bestemme egen geografisk inndeling 

• På sikt så vil også organisasjonene finne det enklere å organisere seg etter de nye 

fylkesinndelingene, det kan ta litt tid. 

• Det er viktig å klargjøre vedtektene for fremtidens organisering 

• å kunne bruke tid, og rom for at de som ønsker å følge nye geografiske inndelinger 

kan gjøre det, og viktig at de som trenger tid også får tid til tilpasning 

• Landsmøtet har mulighet til å delegere til hovedstyret mulighet til å beslutte unntak 

fra vedtektene for praktisk håndtering underveis som organisasjonen modnes 
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• Hvilke strukturer og geografiske inndelinger vi velger bør baseres på hva vi ønsker å 

gjøre mer av, og hva vi vil være som organisasjon fremover.  

• Hvilke aktiviteter ønsker vi å gjøre mer av fremover lokalt, og hvordan skal dette 

finansieres og rekrutteres til?  Eks: (Likepersonsarbeid (mer av det vi gjør i dag som 

familiesamlinger, cafe treff etc), brukerrepresentasjon og påvirkning (nytt ift dagens 

aktiviteter), flere oppgaver på tillitsvalgte i styrene eller mer ildsjeler som rekrutteres 

til å gjøre aktiviteter de har interesse for lokalt? 

• Kan fylkesstyrene rendyrkes mer som effektive, juridisk ansvarlige 

beslutningsorganer som ikke er så avhengige av geografi, samtidig som de valgte 

tillitsvalgte sammen med andre ildsjeler kan legge mer tid i å skape lokal aktivitet 

som medlemmene ønsker, og som er strategisk viktig for å utvikle gode rammer for 

fosterhjem lokalt? Styremøtene er lagt opp etter et årshjul med et styresakskart til 

hvert møte, gode maler for innkallinger/protokoller, etc., kun «need to» møter ikke 

«nice too». Tillitsvalgte i styret legger mer tid på å lede aktivitetsgrupper i fylket, eks 

likepersonsarbeid og samlinger, eks kurs og konferanser, eks brukerrepresentant 

aktivitet, eks Finansierings aktivitet, Rekrutterings aktivitet etc? Da blir det kanskje 

enklere og mer morsomt å være tillitsvalgt? Lettere rekruttering til styrer? Lettere å 

finne ildsjeler som har lyst til å jobbe direkte med aktivitet, ikke møter?  

 
 
 
 
 

SAK 47/19: Kommune- og regionreform -  fra 01.01.2020 forts 

Uansett hva vi velger fremover; 

• Ta på alvor at det er mye følelser involvert i geografiske sammenslåinger. 

• Strukturer påvirker både relasjoner og arbeidsprosesser – det er menneskene som 

utgjør endringskompetansen og drivkreftene i organisasjonen. 

• Involvering, involvering og involvering! 

• Ledelsen tar beslutninger, basert på kompetansen de har fått fra alle innspill. 

• Landsmøte bestemmer. 

 

Hovedstyrets vedtak 

1) Hovedstyret anerkjenner at prosessen i forbindelse med regionreformen vil ta tid, og vil ikke 

være på plass i vår organisasjon fra 1.1.2020.  Hovedstyret oppfordrer de fylker som er 

berørt av sammenslåing, allerede nå, å starte prosessen med samtaler vedrørende 

organisering innad i de nye fylkene, eventuelle beslutninger i årsmøter, felles 

fylkesstyremøter og aktivitetsgrupper mm. 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å gi hovedstyret fullmakt til å gjøre unntak der  

vedtektene kan være til hinder for den praktiske  gjennomføringen av reformen i løpet av 

landsmøteperioden.  
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3) Hovedstyret orienterer landsmøtet 2021 om regionreformens prosess, virkning og eventuelle 

løsning for Norsk Fosterhjemsforening. 

4)  Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2019 et tillegg i femte setning i § 1-3, Betegnelsen på 

fylkesforeningene er «Norsk Fosterhjemsforening «navn på fylket» - navnet vil være det som 

til enhver tid samsvarer med gjeldene geografiske grenser.  

5) Hovedstyret ønsker innspill fra fylkene på utsendt høringsforslag (sendes ut før sommeren) i 

forhold til  regionreformen, frist 20 august 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SAK 48/19: Bakvakt gjennom sommeren 2019  

 

Kontoret stenger fra 1 juli til og 5 august. Det er behov for bakvakt i forbindelse med 

henvendelser eksempelvis fra media.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyrets styreleder fungerer som bakvakt i perioden 1 juli til 5 august ved henvendelser 

fra media.   

 

 

SAK 49/19: Ledersamling 2020 

 

Ledersamling for fylkesledere og nestledere i Norsk Fosterhjemsforening vil for 2020 bli lagt 

til Trondheim i forbindelse med regional Fosterhjemskonferanse 2020 (arrangør Norsk 

Fosterhjemsforening) den 23 oktober.  Ledersamling vil bli gjennomført lørdag 24.10. 

 

Hovedstyrets vedtak 
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Hovedstyret arrangerer ledersamling for fylkesledere og nestledere 24. oktober 2020. 

Ledersamlingen legges til Trondheim. Nærmere informasjon følger. 

 

 

 

 

Lene Printzlau Våmartveit 

                                                                  Styreleder  

 

 

 

 

                                                             Merete Skaarud                            

                                                                   Nestleder                                      

                                                                    

 

 

 

 

Tommy Hæggernæs  Helle Christensen      Solfrid Ruud Rekdal               Inge Kirknes                     

       Styremedlem      Styremedlem     Styremedlem            Styremedlem
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