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SAK 49/19: Signering av protokoll fra hovedstyrets møte 21-22.06.2019 

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

uken etter møtet finner sted.   

 

Hovedstyrets vedtak   

Hovedstyret har godkjent protokoll fra hovedstyrets møte 21-22.06.2019 i uke 26, og signerer 

i dagens møte.   

 

 

 

SAK: 50/19: Regnskapsrapport for første halvår 2019                       
Vedlagt ligger halvårsregnskap 

Revisor har hatt gjennomgang den 16.08.2019. Det var ingen muntlige merknader til 

halvårsregnskapet.  

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar regnskapsrapport for første halvår 2019 til orientering.  Revisorgjennomgang 

den 16.08.2019 hadde ingen anmerkninger. 

 

 

 

SAK 51/19: Halvårsrapport rådgivning  
Det vises i sin helhet til vedlagt rådgivningsrapport for første halvår 2019. 

Det er sammensatte problemer som ringes inn på foreningens rådgivningstjeneste. Det er 

tidkrevende og ikke alltid enkle svar som kan gis.   

Problemstillingene er på mange måter gjengangere – økonomi, nav, samarbeid og ikke minst 

flyttinger og ettervern for ungdom med spesielle behov, men foreningen må følge med på 

områdene: Kontakt med helsevesen, Familie og nettverksplasseringer og Avlastning – viser til 

disse avsnittene i rapporten.   

 

Hovedstyrets vedtak    

Hovedstyret tar rådgivningsrapport for første halvår 2019 til orientering.  

 

 

 

SAK 52/19: Høringsinnspill fra Norsk Fosterhjemsforening til ny 

barnevernlov 
Det vises i sin helhet til høringsinnspill fra Norsk Fosterhjemsforening oversendt Barne- og 

likestillingsdepartementet som ligger på foreningens webside og under høringer.   

Pga antall sider vil den ikke bli lagt ved saksfremstillingen her.   

Den ble sendt ut før sommeren med frist 1 august.  

  

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar Norsk Fosterhjemsforenings høringsinnspill til ny barnevernlov til 

orientering. Den ligger tilgjengelig på foreningens webside under høringer.  

Hovedstyret er godt fornøyd med arbeidet som er lagt ned i foreningens høringsinnspill til ny 

barnevernlov. 
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SAK 53/19: Fylkessammenslåing mellom Oslo og Akershus 
Bakgrunn i saken vises til sak 42/19 Forslag fra Norsk Fosterhjemsforening Oslo – 

Sammenslåing av fylkesforeningene Oslo og Akershus. 

Det vises videre til vedtak i sak 42/19 ref:   

 

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  

 

Fylkesforeningene Oslo og Akershus har hatt et felles styremøte den 14.08 hvor de har 

besluttet å trekke forslaget om sammenslåing av fylkene. Sekretariatet har den 20.08 mottatt 

epost hvor begge fylkesledere har undertegnet.   

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar til orientering at fylkesforeningen Oslo og fylkesforeningen Akershus i 

styremøte 14.08.2019 har besluttet å trekke saken om fylkessammenslåing av Norsk 

Fosterhjemsforening Akershus og – Oslo. 

Hovedstyret ved regionansvarlig tar kontakt med Akershus for å finne ut om de trenger 

bistand i den videre prosessen.     

 

 

 

SAK 54/19: Sluttrapport Bedre samarbeid ble godkjent 
Viser til sak 38/19 hvor det ble gitt orientering om prosjektet Bedre samarbeid. Sluttrapport 

ble sendt til ExtraStiftelsen og 1 august fikk foreningen epost fra ExtraStiftelsen.   

 

Sluttrapport er behandlet og godkjent av ExtraStiftelsen.  De kommenterer videre: Alt tyder 

på at dere har fått på plass en praktisk og brukervennlig samarbeidsguide, og fint at det har 

blitt en digital versjon. Det gjør også en eventuell oppgradering enklere. 

Samarbeid som fungerer er svært viktig for det enkelte barnet. Det er fint at etiske spilleregler 

har ligget til grunn for arbeidet med samarbeidsguiden, og at dette utgjør et verdimessig 

grunnlag for samarbeidet. Vi ønsker dere lykke til med markedsføringen og bruken av guiden 

fremover.  

Med vennlig hilsen 

ExtraStiftelsen 
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Det er lagt ned et stort og arbeid for å gjennomføre dette prosjektet som hadde en oppstart i 

2017. Samarbeidsguiden vil også inngå i det videre arbeidet med Brobyggingsprosjektene.  

Rapporten ligger tilgjengelig på foreningens webside. 

 

Hovedstyrets vedtak  

Hovedstyret tar til orientering ExtraStiftelsens godkjenning av sluttrapporten for prosjektet 

Bedre samarbeid med positive kommentarer fra Stiftelsen.  

 

 

 

SAK 55/19: Oppsummering av Utvalg 114/17 sitt arbeid 
Hovedstyret vedtok å nedsette utvalg 114/17 jfr hovedstyrets vedtak i desember 2017. Sak 

114/17 forutsettes kjent og legges ikke med som vedlegg i denne oppsummeringen.  

 

Det ble foreslått to representanter fra fylkesledere i dette utvalget og hovedstyret vedtok i sak 

28/18 følgende:  

Ref.«Hovedstyrets vedtak:   

1. Hovedstyret godkjenner at hovedstyret i samarbeid med kontrollutvalg, valgkomite, to 

representanter fra fylkesstyrene og sekretariatet utarbeider klare retningslinjer for 

valgprosedyrer både før og under valg.  Disse retningslinjer og/eller tillegg i vedtekter 

legges frem for organisasjonskurset 2019 til gjennomgang, samt landsmøtet 2019.  

2. Gruppen blir representert med Helle Christensen fra hovedstyret, Mette Westergren fra 

kontrollutvalget, Monica Sjursen Skogland valgkomiteen, Marianne Oftedahl og Tove M 

S Wahlstrøm fra sekretariatet.    

3. Hovedstyret ber fylkene innen 19 mars gi tilbakemelding til hovedstyret hvilke to 

representanter de ønsker å ha med i dette arbeidet.   

4. Første møte vil bli i forbindelse med organisasjonskurs 2018.»   

 

Fylkesforeningene ble representert i utvalget med fylkeslederne Stig Christophersen fra 

Vestfold og Heidi Knardal fra Møre og Romsdal i tillegg til se pkt 3 over. 

 

Utvalget kom i gang 24-25 august 2018 og har i alt hatt fem samlinger. Utvalget har brukt 

helger for å gå gjennom vedtektene, retningslinjer, gått gjennom innspill og gjennom 

diskusjoner kommet frem til forslag som bant annet ligger til grunn for hovedstyrets forslag til 

endringer i vedtekter og retningslinjer. 

 

Utvalget har i perioder trukket inn ekstern hjelp fra Knut Magne Ellingsen som har mange års 

erfaring med organisasjonsarbeid.  

 

Alle forslagene fra utvalget er jevnlig sendt på høring til fylkesstyrene, og utvalgets leder 

hovedstyremedlem Helle Christensen og fylkesleder Stig Christophersen la frem deres arbeid 

på organisasjonskurset 2019. 

 

Hovedstyret har vært informert underveis.   
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Aktuelt 

114/17 Utvalget har nå levert sine forslag til hovedstyret med de forslag til endringer av 

vedtekter og retningslinjer som vil løse noe av områdene som er beskrevet i sak 114/17.  

Forslagene til endringer kommer frem i hovedstyrets forslag til landsmøtet.  

 

Utvalget har gjort en formidabel jobb hvor det har vært høy arbeidsinnsats under hvert møte. 

Utvalgets medlemmer har brukt helger for å komme gjennom den store oppgaven.  Det har 

vært et konstruktivt og fint sammensatt utvalg, med god stemning hele veien.   

Tusen takk for samarbeidet. 

 

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret har mottatt 114/17 utvalget sine forslag til endringer- og tillegg i 

vedtekter og retningslinjer. Hovedstyret takker utvalgets for det fine arbeidet som nå 

er avsluttet.  

2) Hovedstyret har gjennomgått forslagene og fremmer ovenfor landsmøtet 2019 

endringer i vedtekter og retningslinjer hvor blant annet utvalgets arbeid legges til 

grunn. 

3) Hovedstyret delegerer til sekretariatet å utforme en skriftlig takk til hvert av 

medlemmene i 114/17 utvalget. 

4) Hovedstyret ønsker å opprette et utvalg som bistår hovedstyret i arbeidet med 

vedtekter og retningslinjer.  Utvalget bør bestå av representanter fra hovedstyret, 

fylkesstyrene, -kontrollkomite, -valgkomite og -sekretariat. Nytt hovedstyret etter 

landsmøte 2019 tar initiativ til igangsetting av utvalget.    

 

 

 

SAK 56/19: Varslingsrutiner    
Det vises til vedlagt foreløpig utkast til varslingsrutiner.                                                                                    

Bakgrunn 

Hovedstyremøte behandlet i juni Sak 39/19: Forslag fra fylkesforeningen Hordaland med 

forslag til varslingsgruppe i Norsk Fosterhjemsforening som skal ha som mandat å ta imot og 

følge opp varslingssaker innad i foreningen.  

 

Hovedstyret støttet ikke forslaget og viste til vedtektenes § 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.  

 

Hovedstyret ba om at det utformes et eget kapittel om varslingsrutiner i Håndbok for 

tillitsvalgte.  Hovedstyret godkjente 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.  

 

Sekretariatet har sett nærmere på hvordan andre organisasjoner har omtalt og regulert varsling 

og fulgt disse der vi anser det hensiktsmessig. Bla Røde Kors og Den norske Turistforening 

sine regler. Sekretariatet ser at Frivillighet Norge anbefaler alle organisasjoner å utforme egne 
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varslingsrutiner og drøfte situasjoner i egen organisasjon for å sikre et regelverk som ivaretar 

og tilpasses hensynene som gjør seg gjeldende. Varslingsreglene er en viktig del av opplæring 

for å skape en trygg organisasjonskultur og en økt bevissthet på temaet. Bla bør man også 

utarbeide flere ulike sanksjoner på uønsket adferd.  

Sekretariatet anbefaler at utforming av rutinger og varslingsregler er tema og fokus på neste 

organisasjonskurs og at man får inn foredragsholder f.eks fra LNU eller Frivillighet Norge på 

temaet.  

 

Vedlagt et foreløpig utkast til rutiner som illustrasjon og utgangspunkt for videre bearbeiding 

i organisasjonen. Dette kan etter arbeidet på organisasjonskurset tas inn i håndbok for 

tillitsvalgte som eget kapittel. Utforming og detaljering av fremgangsmåte i forhold til 

vedtektenes § 8-5, som hovedstyret ba om i sitt vedtak i 39/19 kommer som eget 

saksdokument. 

 

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret godkjenner forslag til varslingsrutiner. Disse fremmes for landsmøtet 

2019 som forslag til nye retningslinjer på varslingsrutiner for foreningen, og legges 

som vedlegg i vedtektene for Norsk Fosterhjemsforening.   

2) Hovedstyret ber sekretariatet om videre utforming av varslingsknapp på web, og 

kostnadsoverslag. Saken legges frem for hovedstyret i desember 2019. 

 

 

 

Landsmøtesak 

SAK 57/19: Fremtidig fordeling av driftsmidler til fylkesforeningene 
Det vises til vedtak i sak 41/19 ref:  

 

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 høringsforslag innen 

20 august 2019.  

  
Det vises til sak 41/19 hvor hovedstyret vedtok å oppheve grensen for fylkenes egenkapital på 

kr 100 000. Hovedstyret vedtok videre å anmode landsmøtet 2019 til å oppheve 

landsmøtevedtak 6/11 pkt 2a,2b og 2c.  Ref: landsmøtevedtak fra 2011 i sak 6/11 punkt 2a 

Alle fylker får utbetalt kr 15 000 i driftsstøtte,  

2 b Fylkene kan ha en egenkapital på maks kr 100 000 og  

2 c Egenkapital utover kr 100 000 skal først og fremst brukes til drift for deretter å søke 

sentralt på driftsmidler på lik linje med andre.   
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Utarbeidet høring ble sendt ut 3 juli 2019 med svarfrist 20 august.  Per 20 august var det 

innkommet åtte høringssvar.  Hovedstyret er klar over at dette ble sendt ut etter hovedstyrets 

møte i juni, og skjønner at det har vært en ugunstig tid for besvarelse, men det har 

sammenheng med at sakene ble behandlet i hovedstyrets møte i juni, og august er siste 

hovedstyremøte før landsmøtet.   

 

Utdrag av innspillene 

1) Vi i Finnmark tenker at den nye ordninga er god for å sikre at alle fylkesforeninger får 

reise på samlinger og møter - dette er viktig for at alle fylkene har lik mulighet til 

deltakelse og påvirkning. Samtidig mener vi det er viktig at dagens ordning med 

reisefordeling/utjevning blir beholdt ifht. organisasjonskurset - dette for deltakere 

utover den ene fra hvert fylke. Dette for å sikre at flere fra hvert fylke får mulighet til 

å delta uten at det skal være store forskjeller i kostnader for den enkelte 

fylkesforening. 
2) Troms Vi går for hovedstyret sitt forslag 

3) Sør-Trøndelag: Har hatt styremøte og gode drøftinger, men har ikke landet på noen 

klare innspill.  De har mange spørsmål.   

4) Buskerud og Østfold har sendt inn felles høringssvar og de er begge enige om å støtte 

hovedstyrets forslag om nytt økonomisk fordelingssystem. Vi legger til grunn at alle 

fylkenes delegater til landsmøte dekkes direkte fra HS samt at hver (nye) 

fylkesforening mottar årlig 8000 kroner. Et argument mot kan være at færre sender 

tillitsvalgte til organisasjonskurset siden kun én fra hvert styre dekkes direkte av HS. 

På den annen side legger vi til grunn at pga færre fylkesforeninger, blir det også færre 

tillitsvalgte mens medlemsrefusjonen til de nye større fylkene medfører at man likevel 

har økonomisk handlingsrom til å sende styremedlemmene til organisasjonskurset. 

5) Telemark har styrebehandlet saken og klarer ikke å ta stilling til hvordan dette 

påvirker styrearbeidet i fylket. Og hvordan dette vil påvirke sammenslåing jfr 

regionreformen. De stiller seg nøytrale til høringen.   

6) Oppland har ingen kommentarer til forslaget 

7) Fylkesforeningene Oslo og Akershus støtter forslaget. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret takker for fine innspill fra fylkesstyrene som vil bli lagt på intranett sammen med 

protokoll fra hovedstyrets møte 30-31.08.2019.  

Hovedstyret godkjenner fremlagt forslag som er sendt ut på høring til fylkene.  

1) Kontingentrefusjonen opprettholdes som den er i dag. 

2) Sentralt budsjett med de 500.000,-, dekker følgende: 

a. Alle (ca 80) delegater til landsmøte (hvert annet år) 

b. Fylkesleder til ledersamling (hvert annet år) 

c. En fra fylkesstyret til organisasjonskurs (hvert år) (fylkene oppfordres som før 

å sende flere på kurset) 

d. Overføring av kr 8000,- til hvert fylke årlig til drift/aktivitet (19 fylker). Ved 

sammenslåing av to eller tre fylker blir tildelingen kr 8000 x 2 eller 3. 

3) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å støtte hovedstyrets fremlagte forslag 

4) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å oppheve Landsmøtets vedtak fra 2011 i sak 

6/11 pkt 2a, 2b og 2c. 
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(Pkt 2a Alle fylker får utbetalt kr 15 000 i driftsstøtte oppheves 

Pkt 2b Fylkene kan ha en egenkapital på maks kr 100 000 oppheves. 

Pkt 2 c Egenkapital utover kr 100 000 skal først og fremst brukes til drift for deretter å 

søke sentralt på driftsmidler på lik linje med andre).   

 

 

 

Sak 58/19: Kommune- og regionreform – fra 01.01.2020 
Bakgrunn for saken vises til sak 47/19.  Hovedstyrets vedtak ref:  

Hovedstyret har i to saker 61/18 og 47/19 gjort følgende vedtak:  

I sak 61/18 vedtok hovedstyret: «ingen endringer av fylkesorganisasjonen eller endring 

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

landsmøtet 2019». 

 

I sak 47/19 vedtok hovedstyret:   
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.  

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».  

Jfr. punkt 5 ble det sendt ut et høringsutkast til fylkesstyrene den 3.07.2019 med svarfrist 

20.august.  Det er per 20.08. innkommet åtte høringsinnspill.  

 

Kort oppsummering av innspill 

Regionreformen er vedtatt i Stortinget, og per i dag ser vi ikke for oss en annen og bedre måte 

å organisere oss på enn i nye region-/fylkesforeninger. Ref innspill: En oppsplitting med noen 

kommuner her og noen der, noen fylker her og noen fylker der vil, slik vi ser det, ikke være 

tjenlig for foreningen på sikt. Alt er nytt og uoversiktlig nå. Vi vet ikke i fremtiden hvordan 

finansieringen blir og om den blir knyttet til regionene. Det vil bli mye unødvendig byråkrati 

dersom man i årene fremover skal operere med de gamle fylkesgrensene lenge etter at de 

opphørte. Fylkesforeningene i Norsk fosterhjemsforening bør derfor fra 2020 være 

samsvarende med de nye fylkene/regionene. Her må vi være praktisk innrettet selv om vi 

selvsagt ser mange svakheter ved en ny inndeling. På den annen side, så kan det åpne for nye 

og uante muligheter. 

- Alt litt uoversiktlig og uklart 
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- Behov for bistand fra sekretariatet i oppstarten på samarbeidet mellom fylkene det 

gjelder 

- Jfr 5 a ønskes presisering i hvilke saker de skal ha fullmakt, samt løpende orientering. 

- Det stilles spørsmålstegn ved antallet fra hvert fylke som velges 2+2+2 (gjelder 

Viken) Forslag at det skal velges 3 fra hvert fylke. Hvem innstiller disse (sittende styre 

eller valgkomiteen?) Hva med Akershus om de ikke får til valg? 

- Fra det offentlige opererer de med flere begrep region, fylke og fylkeskommune.   

- Har fylkene noe valg i forhold til ordbruken kan vedta å nedlegge … 

- Oppstår det skyggeforeninger hvis ikke fremdriften er lik i alle fylker? Hva med det 

juridisk og økonomisk ansvar? 

- Er alle ut av styret fra etter valget 2020? Skal det velges nye medlemmer til gammelt 

fylke i 2020? 

- Spm er stilt om gamle fylkesforeningene skal eller kan bestå i 2020?  

- Økonomisk: hvordan de respektive fylkenes økonomi skal inn i en felles pott ved 

sammenslåing? 

- Og har det noe å si hvorvidt fylkenes årsmøter vedtar eller ikke vedtar nedleggelse og 

sammenslåing?   

- I denne sammenheng må det komme en klar tilråding fra HS om hva man skal foreta 

seg, fordi her vil vi i fylkene ikke ha kompetanse til å vurdere fordeler/ulemper på 

egenhånd (forutsatt at man kan velge hva man vil gjøre noe vi legger til grunn ikke 

kan være HS´ intensjon). 

- Fremdriftsplanen virker grei. Viser til pkt 11 at det kan være egne aktivitetsledere og 

at det ikke nødvendigvis er styremedlemmene som leder disse. Styremedlemmene bør 

følge opp aktivitetsgruppene. 

- Flere høringssvar er positive til fremdriftsplanen og ønsker å starte samarbeidsmøter. 

Konklusjon:   

Dette er en reform som berører fylkene i stor grad. Det ligger et Stortingsvedtak i bunnen for 

reformen som har oppstart 1.01.2020. Det er også fra det statlige hold uklarheter rundt 

reformen, og hvilke oppgaver disse nye fylkene skal ha. Videre er det politiske partier som 

har snudd der de stemte ja til reformen. Denne uenigheten mellom de politiske partiene gjør 

ikke saken enklere. Det vil være vanskelig å konsekvens-utrede noe som ikke er fullt kommet 

i gang, og ved at frivilligheten ikke har blitt involvert i Stortingets prosess, medfører reformen 

mange usikkerheter. Frivilligheten i kommune- og regionreformen har fortsatt ikke klare svar, 

og vår organisasjon sammen med mange andre lener oss til de råd som Frivillighet Norge 

løpende vil komme med.  

Hovedstyret har i sitt vedtak anerkjent at prosessen i forbindelse med regionreformen vil ta 

tid, og vil ikke være på plass i vår organisasjon fra 1.1.2020.   

Men vi må starte prosessen.  

Innspillene fra fylkene formidler også store usikkerheter. Vi må gjøre våre erfaringer og at 

fylkene får mulighet å styre denne prosessen.  

Det foreslås ikke at det på dette tidspunktet gjøres vedtak om at alle fylker reformen berører 

skal starte i 2020.   
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Det mest fornuftige er at de som i første omgang er motiverte, de som er mest positive og har 

ønske om å starte denne prosessen kan gå i gang. 

De fylker som ønsker å påbegynne prosessen bør gjøre dette i samarbeid med hovedstyret og 

sekretariat både for å bidra i prosessen, og at vi sikrer oss erfaringer som blir viktig for de 

øvrige fylkene som senere setter i gang.  Vedlagte høringsforslag kan være til hjelp i 

fremdriftsprosessen.   

I hovedstyrets vedtak i sak 47/19 pkt 2 hvor hovedstyret anmoder landsmøtet om fullmakt til å 

gjøre unntak der vedtektene kan være til hinder for den praktiske gjennomføringen av 

reformen i løpet av landsmøteperioden, så dreier det seg om hvordan økonomien skal 

håndteres, det juridiske en støter på osv.  I prosessen må det rapporteres jevnlig til foreningens 

medlemmer og tillitsvalgte.  Støter en på ukjente hindringer må hovedstyret i samarbeid med 

fylket gis tillitt til å få prosessen i havn, og ikke måtte vente to år til et landsmøte for å komme 

videre i prosessen.   

 

Hovedstyrets vedtak  
1) Hovedstyret takker for fine innspill fra fylkesstyrene.  Høringsinnspillene vil bli lagt på 

intranett sammen med protokoll fra hovedstyrets møte 30-31.08.2019. 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 om å starte prosessen med sammenslåing av fylker 

med bakgrunn i Stortingets vedtak om kommune- og regionreformen fra 1.02.2020.  

3) De fylker som i henhold til Stortingets vedtak skal sammenslåes fra 2020, ønsker hovedstyret 

skal ha mulighet til å starte opp en sammenslåingsprosess fra 2020.  

4) Disse fylkene vil bli organisert som pilotprosjekter og få støtte av hovedstyret og sekretariat 

underveis.  

5) Resultater av pilotprosjektet og en innstilling for videre organisering i foreningen, legges 

frem for landsmøte 2021. 

6) De fylker som vil avvente prosessen med sammenslåing i henhold til Stortingets vedtak, står 

fritt til å gjøre dette frem til innstilling i landsmøtet 2021.  

7) Med bakgrunn i punktene ovenfor vil hovedstyret anmode 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 2019-2021.  

 

 

 

SAK 59/19: Hvordan etablere fylkesstyrer som er demokratisk valgt i tider 

med skrinn rekruttering? 
 

Bakgrunn:  

Flere fylkesforeninger kan fra tid til annen oppleve at det er vanskelig å få etablert 

fylkesstyrer iht vedtektenes regler jf. pkt 5-1 følgende. Store avstander og travle hverdager 

kan være hindre for å få medlemmer til å møte på årsmøter og dermed sikre demokratiske 

valg. Det å få medlemmer til å møte på årsmøter, og å få kandidater til å stille til verv, er 

gjerne vanskelig. Til tider er det også kun de som er eksisterende styremedlemmer som møter 

på årsmøtet og som skal «velge» nytt styre.  

Norsk Fosterhjemsforening skal være en organisasjon basert på demokrati- folkestyre. 

Samtidig må man sikre fleksible og gode løsninger som ivaretar aktivitet og medlemstilbud i 

alle fylkesforeninger, og praktisere et regelverk som støtter opp om dette formålet. For mange 
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medlemmer er det kan hende tilbudet og aktivitetene fylkesforeningen tilbyr, som betyr mer, 

enn hvem som sitter som tillitsvalgt i styret.  

Det å påta seg et verv i et styre kan også være krevende tidsmessig i tilfeller hvor det fordrer 

fysisk oppmøte å avholde styremøter. Man bør etterstrebe å ta i bruk digitale løsninger som 

kan effektivisere og gjøre verv enklere å påta seg hvor det tar mindre tid. Det gjelder så vel 

avholdelse av årsmøte som styremøter digitalt, der praktiske hensyn gjør det ønskelig. OBOS 

lanserer nå styrerom.no, til internt bruk innad hvor man utvikler verktøy for digital avholdelse 

av årsmøter og styremøter. I aksjeloven er det også en egen hjemmel for å avholde 

generalforsamling digitalt. 

Vår forening har som forutsetning at det er et demokratisk basert styresett. Av forslag til 

endring i vedtektene pkt 3-1 2. ledd heter det:  

«For at en fylkesforening skal kunne sende delegater til landsmøte, må de ha et demokratisk 

valgt fylkesstyre, og være registrert i Brønnøysund.» 

Vi vil med dette foreslå supplerende reguleringer som imøteser de vansker mange 

fylkesforeninger fra tid til annen har med å rekruttere iht vedtektenes bestemmelser. 

 

Det er ingen lov som direkte gjelder foreningers regler for årsmøter og drift øvrig. Det blir 

derfor foreningens egne vedtekter og regelverk som lages av foreningens organer som legges 

til grunn og tolkes. 

 

Årsmøtene i Akershus og Troms fylkesforening 

Denne problemstillingen ser vi nå nærmere på som følge av at Akershus fylkesforening har 

ligget nede lenge. I Troms har man opplevd det har vært vanskelig å få valgt leder på årsmøte. 

Så vel i tilfelle Troms som i Akershus har man først forsøkt avholdt et ordinært årsmøte iht 

vedtektene. Etter at dette ikke har resultert i rekruttering av et fullt styre har man tatt i bruk 

valg gjennom å avholde et årsmøte ved hjelp av elektronisk verktøy (mail) Denne 

fremgangsmåte har skjedd i forståelse med sekretariatet.  

I organisasjonen har enkelte uttrykt ønske om å etablere regler som kan hjemle en slik praksis, 

fremfor at praksis går foran det reglene tillater. Dette for å skape ryddige forhold, og ikke 

gjøre unntak fra reglene uten videre, da det skaper uklarhet om når de kan fravikes og ikke. 

Vi inviterer med dette til diskusjon rundt hvordan vi kan lage et regelverk som ivaretar 

praktiske hensyn samt hensyn til regelforankring. 

 

Forslag til diskusjon og bakgrunn for forslag:  

Hovedstyret er demokratisk valgt for hele organisasjonen. I vedtektene bør det fremgå regler 

for hvordan hovedstyret kan etablere et nytt interimsstyre i en fylkesforening i særlige 

tilfeller. Et interimsstyre vil ha som hovedoppgave å ta seg av resten av det forberedende 

arbeidet og forberede et ordinært årsmøte med valg av styre. I tilfeller hvor det ikke lar seg 

gjøre å få på plass et nytt styre vil et interimsstyre fungere inntil det kan rekrutteres kandidater 

iht vanlige årsmøter.   

 

Det bør fremgå at et slikt interimsstyre fungerer lik et ordinært valgt styre, registreres i 

Brønnøysund etc. Velger delegater til landsmøtet mv. Alternativt:  

Hovedstyret kan gi en fylkesforening mandat til å drifte en fylkesforening i tillegg til sin egen, 

vi har ikke utformet forslag til dette i foreliggende utkast.  

 

Det er behov for å kunne avholde forenklet årsmøte i fylkesforeningene. Dette kan skje via 

digitale hjelpemidler.  

Dette bør antagelig begrenses til tilfeller hvor det har vært forsøkt avholdt årsmøte ved 
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oppmøte iht hovedregel i vedtektene, men dette er et diskusjonspunkt. 

Dette kan skje med aksjeloven som mal hvor man for et par år siden fikk inn en egen paragraf 

som hjemlet en slik forenklet fremgangsmåte for avholdelse av forenklet generalforsamling.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2019 å gi et tillegg i Kap 8 Generelle bestemmelser for 

organisasjonen dersom en fylkesforenings drift ligger nede:  

 

Nye bestemmelser til KAP 8 Generelle bestemmelser for organisasjonen:  

 

I tilfeller hvor en fylkesforenings drift ligger nede grunnet vansker med rekruttering av 

fylkesstyre, kan følgende prosedyre benyttes:  

 

Særskilte prosedyrer i unntakstilfelle  

 

1. Interimsstyre 

Hovedstyret kan beslutte nedsetting av et interimsstyre for å opprettholde drift i 

fylkesforeninger der det foreligger vansker med rekruttering av fylkesstyre gjennom 

valg ved oppmøte på årsmøtet  

Valgkomiteen i Norsk Fosterhjemsforening foreslår kandidater til å sitte i 

interimsstyret som legges frem for hovedstyret for vurdering og oppnevning.  

Interimsstyrets oppgave: 

 

• å drive fylkesforeningen i påvente av at man etablert et fylkesstyre iht vedtektenes 

kap. 5 

• å ta seg av resten av det forberedende arbeidet og forberede et ordinært årsmøte 

med valg av styre. 

• Et interimsstyre fungerer inntil det erstattes gjennom nyvalg, eller så lenge 

hovedstyret bestemmer.  

 

Interimsstyret fungerer likt et ordinært valgt fylkesstyre, registreres i Brønnøysund, 

velger delegater på landsmøtet. mv. 

 

2. Adgang til forenklede årsmøtebehandling – bruk av digitale verktøy 

Årsmøte kan avholdes uten fysisk oppmøte, ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. 

For gjennomføring av forenklet årsmøte skal følgende regler gjelde:  

 

1. Alle medlemmer i fylket skal gis mulighet til å delta i behandling av saken.  

2. Årsmøtet kan holdes uten å følge kravene i kap. 5 

3. Protokoll ved forenklet årsmøtebehandling  

Protokollen skal angi at saken er behandlet etter bestemmelsene i vedtektene. 
4. Hovedstyret delegerer til sekretariatet å utforme konkrete retningslinjer som gir 

mulighet for elektronisk avstemming ved gjennomføring av fylkesforeningenes årsmøter. 

Retningslinjene må kunne identifisere de som svarer, hvordan man skal legge opp 

avstemmingen, og forslag til endring av vedtekter under kapittel 5 i foreningens 

vedtekter.  

5. Erfaringer og eventuelle vedtektsendringer i forbindelse med elektronisk gjennomføring 

av fylkesforeningens årsmøte, legges frem i landsmøtet 2021. 
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SAK 60/19: Forslag til endringer i vedtekter og retningslinjer  
Organisasjonen er kjent med de fleste av forslag til endringene i vedtekter og retningslinjer, 

da disse har vært på jevnlig høring under den tiden Utvalg 114/17 arbeidet med vedtekter og 

retningslinjer fra høsten 2018 – juni 2019.   

 

Forslag til vedtak 

1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 om å godkjenne fremlagt forslag til 

endringer og tillegg i Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter. 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 om å godkjenne nye og endrede 

retningslinjer for hovedstyret 

3) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 om å godkjenne forslag til nye og 

endrede retningslinjer for kontrollkomite. 

4) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 om å godkjenne forslag til nye og 

endrede retningslinjer for valgkomite. 

5) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 om å gi sekretariatet myndighet til å 

gjennomgå vedtektene i forhold til fattede vedtak, samt gjennomgang av språk, 

uten at dette skal endre vedtaks innhold. 

Forslag og vedtak i hovedstyret er merket rødt. 

 

Opprinnelig vedtekt Hovedstyrets vedtak 
§ 1-1 FORMÅL  
Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv 
pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen 
fosterhjemsomsorgen.  
  

 

§ 1-1 FORMÅL  

Til: Norsk Fosterhjemsforening skal være en 
aktiv pådriver for å heve kvaliteten innen 
fosterhjemsomsorgen med følgende mål:    

• Bidra til at alle barn i fosterhjem skal ha 

gode oppvekstvilkår og 

utviklingsstøttende omsorg, slik at disse 

opplever god livsmestring og 

selvfølelse.  

• Være en møteplass for medlemmer for 

aktivitet, fellesskap og kunnskap. 

• Fosterhjemmet skal legge til rette 
for livslange relasjoner for 
fosterbarna  

• Være brobygger mellom 
fosterfamilien, barnevernet og 
foreldre og bidra til mestring hos 
alle berørte parter til det beste 
for   fosterbarnet på kort og lang 
sikt  

• Ivareta rettsikkerhet for alle 
medlemmer i fosterhjemmet  
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Opprinnelig vedtekt Hovedstyrets vedtak 

• Forbedre fosterforeldres 
rammevilkår og 
utviklingsmuligheter  

• Bidra til kunnskapsbasert praksis 
innen helsemessige, sosiale, 
økonomiske og kulturelle forhold for 
fosterfamilien  

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

§ 1-2 Uavhengig interesseorganisasjon  
Norsk Fosterhjemsforening er en uavhengig 
interesseorganisasjon i forhold til politiske 
partier og trossamfunn.  

§ 1-2 Uavhengig bruker- og 
interesseorganisasjon  
Norsk Fosterhjemsforening er en uavhengig 
bruker- og interesseorganisasjon i forhold 
til politiske partier og trossamfunn.  

§ 1-3 Organisasjon  
Landsmøtet er Norsk Fosterhjemsforenings 
øverste myndighet.  
Hovedstyret leder foreningen etter 
retningslinjer gitt av landsmøtet.  
Arbeidet administreres av sekretariatet.  
Organisasjonsleddene er hovedstyret og 
fylkesforening.  
Betegnelsen på fylkesforeningene er ”Norsk 
Fosterhjemsforening «navn på fylket»”.  
All aktivitet bygger på organisasjonens 
etiske retningslinjer.  
 

§ 1-3 Organisasjon  
Landsmøtet er Norsk Fosterhjemsforenings 
øverste myndighet.  
Fra: Hovedstyret leder foreningen etter 
retningslinjer gitt av landsmøtet. Til: 
Hovedstyret er organisasjonens øverste 
myndighet mellom landsmøtene og jobber 
etter vedtak fattet av landsmøte. 
Fra: Arbeidet administreres av 
sekretariatet. Til: Hovedstyret delegerer 
daglig ledelse av organisasjonen og 
sekretariatet til generalsekretær  
Organisasjonsleddene er hovedstyret og 
fylkesforening.  
Betegnelsen på fylkesforeningene er ”Norsk 
Fosterhjemsforening fra: «navn på fylket»-
Til: «navn på geografisk inndeling» 

All aktivitet bygger på organisasjonens 
etiske retningslinjer. 

§ 2-1 MEDLEMSKAP  
Fosterforeldre, besøkshjem, 
beredskapshjem, familiehjem for barn og 
ungdommer og tilsvarende ordninger som 
er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk 
Fosterhjemsforening.  
Et fosterhjem har ett medlemskap, og 
begge fosterforeldre har de samme 
rettigheter og plikter.  
 

§ 2-1 Fra: MEDLEMSKAP Til 
Hovedmedlemskap 

Fosterhjem, besøkshjem, beredskapshjem, 
familiehjem for barn og ungdommer og 
tilsvarende ordninger som er godkjent, kan 
bli medlemmer i Norsk 
Fosterhjemsforening.  
Et fosterhjem har ett medlemskap, alle i 
husstanden over 16 år og begge 
fosterforeldre har de samme rettigheter og 
plikter i organisasjonen.  
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Opprinnelig vedtekt Hovedstyrets vedtak 
§ 3-1 Representasjon og deltakelse 1. avsnitt: 
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. Landsmøtet kan ha 
observatører tilstede uten tale- og 
stemmerett. Fremmøtte delegater ved 
landsmøtet er stemmeberettiget. Stemmer 
kan ikke overføres ved fullmakt.  
Delegater og observatører må være 
betalende medlemmer. …… 
Til Landsmøtet møter også hovedstyrets 

medlemmer og en representant for de 

ansatte. Disse møter med tale-, forslags- og 

stemmerett. 

Generalsekretæren møter med tale- og 

forslagsrett.  

Øvrige tillitsvalgte møter med de rettigheter 

som fremkommer av retningslinjer fastsatt 

av landsmøtet for det aktuelle utvalg/komite. 
 

Siste setning: 

Øvrige tillitsvalgte møter med de 
rettigheter som fremkommer av 
retningslinjer fastsatt av landsmøtet.   

§ 3-1 Representasjon og deltakelse 1. 

avsnitt:  
Tillegg etter fjerde setning: 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-, forslags- og 

stemmerett 

 

 

 

 

Til Landsmøtet møter også hovedstyrets 

medlemmer og en representant for de 

ansatte. Disse møter med tale-, forslags- og 

stemmerett. 

 
 
Øvrige tillitsvalgte møter med de 
rettigheter som fremkommer av 
retningslinjer fastsatt av landsmøtet for den 
aktuelle komite.   
 

 

 

 

 
§ 3-5 Landsmøtesaker  

Følgende saker skal behandles av ordinært 

landsmøte: 

• Årsberetninger gjeldende for 

landsmøteperioden 

• Regnskap med revisjonsberetninger for 

landsmøteperioden 

• Kontrollutvalgets rapport for 

landsmøteperioden 

• Innkomne forslag 

• Langtidsbudsjett 

• Fastsettelse av kontingent 

• Styrehonorar 

• Handlingsplan 

• Valg 

 

Endres til: Faste landsmøtesaker 
1. Registrering og godkjenning av 

delegater 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og 

forretningsorden 

3. Valg av dirigent/er etter forslag fra 

hovedstyret 

4. Valg av fire sekretærer 

5. Valg av to delegater til å undertegne 

protokollen 

6. Godkjenning av tellekorps 

7. Årsberetninger i perioden, legges frem 

til orientering  

8. Årsregnskap med revisors beretning fra 

perioden, legges frem til orientering  

9. Rapport fra kontrollkomiteen 

10. Innkomne forslag 
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Opprinnelig vedtekt Hovedstyrets vedtak 
11.  Vedtekter.  

12. Handlingsplan/Strategiplan for 

kommende periode  

13. Fastsettelse og fordeling av kontingent 

for kommende periode 

14. Langtidsbudsjett for kommende 

periode 

15. Valg av hovedstyret etter innstilling fra 

valgkomiteen. Det velges leder, 

nestleder, fire medlemmer og fire vara i 

nummerert rekkefølge       

16. Valg av kontrollkomite for neste 

periode etter innstilling fra 

valgkomiteen.  Det velges leder, 

nestleder, ett medlem samt to 

varamedlemmer 

17. Valg av valgkomite for neste periode 

etter innstilling fra hovedstyret.  Det 

velges leder, nestleder og ett medlem 

samt to varamedlem 

18. Valg av revisor    

 
Kontrollutvalg Kontrollutvalg endres til kontrollkomite.  

§ 3-6 FORSLAG  
Saker til landsmøte fremmes av 
fylkesforeningene og hovedstyret, og saken 
skal være hovedstyret i hende senest 1. juni 
det året det er landsmøte.  
 

§ 3-6 Fra: FORSLAG TIL: SAKSFREMMING  
Saker til landsmøtet fremmes av 
fylkesforeningene gjennom fylkesstyret og 
til hovedstyret. Valgkomitéen kan fremme 
saker gjennom hovedstyret som gjelder 
saker vedrørende vedtekter og 
retningslinjer for valgkomiteen. 
Kontrollkomite kan fremme saker gjennom 
hovedstyret som er av vedtektsmessig og 
organisasjonsmessig art.   
Saker til landsmøtet skal være hovedstyret i 
hende innen 1. juni det året det er 
landsmøte. Hovedstyret behandler 
innkomne saker som legges frem for 
landsmøtet med hovedstyrets innstilling.  

§ 3-7 Valg og oppnevning  

Landsmøtet velger: 
a. Hovedstyret 

• Leder 

• Nestleder 

§ 3-7 Valg og oppnevning  
Tillegg etter pkt. c Valgkomite:  
*Valgperioden er to år.       
Leder og nestleder kan maksimalt sitte 
sammenhengende 3 perioder i samme verv i 
hovedstyre, kontrollkomite eller valgkomite.   
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Opprinnelig vedtekt Hovedstyrets vedtak 

• 4 medlemmer 

• 4 varamedlemmer 

b. Kontrollutvalg 

• Leder 

• Nestleder 

• 1 medlem 

• 1 varamedlem 

c. Valgkomite 

• Leder 

• Nestleder 

• 1 medlem 

• 1 varamedlem 

Valgkomiteen velges etter innstilling fra 

hovedstyret.* 

Landsmøtet oppnevner: 

• Statsautorisert revisor 

Nær familie skal ikke sitte samtidig i styrer, 

utvalg og komiteer nevnt i § 3-7 (eks. 

ektefeller, foreldre / barn eller søsken). 

 

Leder og nestleder i de ulike organer velges 
hver for seg.    
Resterende medlemmer kan velges under ett. 
Det samme gjelder varamedlemmer med 
unntak av hovedstyrets vara, som velges i 
prioritert rekkefølge fra 1-4.   

Styreleder i hovedstyret kan ikke på samme 
tid ha lederverv i fylkesforeningen.   
Medlemmer som er i nær familie kan ikke 
samtidig ha verv  Nær familie skal ikke sitte 
samtidig i hovedstyret, kontrollkomite og 
valgkomite som nevnt i § 3-7  (eks. ektefeller/ 
samboere, foreldre/barn eller søsken).   
Landsmøtet oppnevner:   

• Statsautorisert revisor  
Landsmøtet fastsetter retningslinjer for 
hovedstyret, kontrollkomite og valgkomite.   

§ 3-8 AVSTEMNING  
Vedtak på ordinært og ekstraordinært 

landsmøte fattes med alminnelig flertall. 

Dette gjelder ikke vedtektsendringer, hvor 

det kreves 2/3 flertall. 

 

§ 3-8 AVSTEMNING  
Vedtak på ordinært og ekstraordinært 

landsmøte fattes med alminnelig flertall. 
Med alminnelig flertall menes stemmer fra 
over halvparten av de avgitte stemmene.   
Blanke stemmer anses som ikke avgitte 
stemmer.    
Dette gjelder ikke vedtektsendringer, hvor 

det kreves 2/3 flertall. 

Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av 
de avgitte stemmer.  
Eventuelle vedtektsendringer gjøres 

gjeldende umiddelbart etter landsmøtets 

avslutning.   
 

§ 4-1 Hovedstyret skal lede foreningen 
mellom landsmøtene, og fatte vedtak i 
saker som ikke er tillagt annet organ. 
Nyvalgt hovedstyre trer i kraft innen 
utgangen av januar.  

§ 4-1 Hovedstyret skal lede foreningen og er 
organisasjonens øverste myndighet mellom 
landsmøtene, og fatter vedtak i saker som 
ikke er tillagt annet organ. Nyvalgt 
hovedstyre tiltrer sitt verv umiddelbart 
etter landsmøtet.    

 § 4 -2 Saker til hovedstyret 

 Saker til behandling i hovedstyret fremmes 

av hovedstyret, fylkesforeningene gjennom 
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Opprinnelig vedtekt Hovedstyrets vedtak 

fylkesstyrene, kontrollkomite og 

generalsekretær.  Valgkomiteen kan fremme 

saker som gjelder vedtekter og retningslinjer 

for valgkomiteen.   

Styreinstruks regulerer saker som behandles 

administrativt av generalsekretær  

 

 

§ 4-3 Hovedstyrets oppgaver  § 4-3 Hovedstyrets oppgaver  
Flyttes til hovedstyrets retningslinjer. 
Legges som vedlegg bak i vedtektshefte 

§ 4-4 MØTER  
Styrets leder har ansvar for innkalling til 
hovedstyremøtene. Det skal også avholdes 
møte når minst halvparten av styrets 
medlemmer krever det. Innkalling og 
sakspapirer sendes ut senest 1 – en uke før 
møtet. Hovedstyret er beslutningsdyktig når 
minst halvparten av medlemmene er tilstede. 
Varamedlemmer møter etter særskilt 
innkalling.  
Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. 
Ved stemmelikhet er leders stemme 
avgjørende. I leders fravær vil nestleder ha 
dobbeltstemme. Det føres protokoll fra 
hovedstyrets møter. Protokollen legges frem for 
godkjenning i det påfølgende styremøte.  

§ 4-4 MØTER  

Flyttes til hovedstyrets retningslinjer, 
vedlegg i vedtektene 

 Nytt § 4-3 Beslutning Endring av innhold  

 Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 
halvparten av medlemmene er tilstede. 
Varamedlemmer møter etter særskilt 
innkalling.   
Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. 
Ved stemmelikhet er leders stemme 
avgjørende. I leders fravær vil nestleder ha 
dobbeltstemme. Det føres protokoll fra 
hovedstyrets møter.   
 
 

§ 5-1 ÅRSMØTET  
Årsmøtet er fylkesforeningens øverste 
myndighet. Alle medlemmer i 
fylkesforeningen har møterett. Medlemmer 
som møter på årsmøtet har stemmerett, 
begge fosterforeldre har hver sin stemme 
når begge møter. Årsmøtet er 
beslutningsdyktig med det antall 
medlemmer som har møtt frem.   

§ 5-1 ÅRSMØTET  
Årsmøtet er fylkesforeningens øverste 
myndighet. Alle medlemmer i 
fylkesforeningen har møterett. Medlemmer 
som møter på årsmøtet har stemmerett, 
begge fosterforeldre har hver sin stemme 
når begge møter. Årsmøtet er 
beslutningsdyktig med det antall 
medlemmer som har møtt 
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Opprinnelig vedtekt Hovedstyrets vedtak 

 frem.  Hjemmeboende familiemedlemmer, 
fra og med fylte 16 år, får tale-forslag og 
stemmerett og kan møte på årsmøtet. 

§ 5-1-1 TIDSPUNKT OG INNKALLING 

Årsmøtet avholdes innen utgangen av 

februar. Innkalling skal sendes ut og legges 

på hjemmesiden 6 – seks uker før årsmøte 

avholdes. Sakslister og saksdokumenter 

legges ut på hjemmesiden 2 – to uker før 

årsmøtet finner sted. 

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når 

fylkesstyret, årsmøtet eller 1/3 av 

medlemmene krever det. 

Ekstraordinært årsmøte skal finne sted innen 

4 - fire uker etter at kravet er gjeldende. 

Innkalling med saksliste og saksdokumenter 

sendes samtlige medlemmer senest 2 - to 

uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte kan 

kun behandle saker som har foranlediget 

innkallingen og er oppført på utsendt 

dagsorden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillegg etter siste setning: Årsmøte kan 

avholdes uten fysisk oppmøte, ved hjelp av 

elektroniske hjelpemidler 
§ 5-1-4 ÅRSMØTESAKER  
Ordinært årsmøte skal behandle følgende 
saker:  

• Årsberetning  
• Regnskap og revisjonsberetning  
• Orientering om Norsk 
Fosterhjemsforenings regionsamarbeid  
• Innkomne forslag  
• Fylkesforeningens aktivitetsplan  
• Fastsettelse av styrehonorar  
• Budsjett  
• Valg  

§ 5-1-4 ÅRSMØTESAKER  
Ordinært årsmøte skal behandle følgende 
saker:  

• Årsberetning  
• Regnskap og revisjonsberetning  
• Orientering om Norsk 
Fosterhjemsforenings regionsamarbeid  
• Innkomne forslag  
• Fylkesforeningens aktivitetsplan  
• Fastsettelse av styrehonorar  
• Budsjett  
• Valg                  

§ 5-1-5 FORSLAG  
Alle medlemmer kan foreslå saker for årsmøtet. 
Slike saker må være fylkesstyret i hende senest 
4 - fire uker før årsmøtet.  

§ 5-1-5 FRA: FORSLAG TIL: SAKSFREMMING  
Alle medlemmer kan foreslå fremme saker for 
årsmøtet. Slike saker må være fylkesstyret i 
hende senest 4 - fire uker før årsmøtet.        

§ 5-1-6 VALG  
Årsmøtet velger:  

a. Fylkesstyret:  
Leder  
Nestleder  
Styremedlemmer  
Varamedlemmer  

Halvparten av styret er på valg hvert år  

§ 5-1-6 VALG  
Årsmøtet velger:  

a. Fylkesstyret:  
Leder  
Nestleder  
Styremedlemmer  
Varamedlemmer  

Halvparten av styret er på valg hvert 
år.   
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Opprinnelig vedtekt Hovedstyrets vedtak 
b. 2 revisorer eller registrert revisor 
(dersom myndighetene ikke har andre krav 
til revisor)  
c. Valgkomité:  

Leder  
2 medlemmer  

Valgkomiteen velges etter innstilling fra 
fylkesstyret  
Valgkomiteen i fylkesforeningene bør 
tilstrebe å etterkomme de samme 
retningslinjer og rutiner som den 
sentrale valgkomiteen  

Funksjonstid for alle verv er 2 år.  

Leder og nestleder velges hver for seg 
fortrinnsvis annethvert år.   

b og c som tidligere 

§ 5-1-7 AVSTEMNING  
Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært 
årsmøte fattes med alminnelig flertall.  
 

§ 5-1-7 AVSTEMNING 

Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært 

årsmøte fattes med alminnelig flertall.  

Med alminnelig flertall menes stemmer fra 

over halvparten av de avgitte stemmene.  

Blanke stemmer anses som ikke avgitte 

stemmer.  
KAP. 6 KONTROLLUTVALG 

§ 6-1 Kontrollutvalget skal påse at 
vedtekter og beslutninger bli fulgt.  
 

§ 6-2 SAMMENSETNING  
Kontrollutvalget består av leder, nestleder, 
1 medlem, og 1 varamedlem. Disse kan ikke 
inneha andre tillitsverv i organisasjonen, 
eller ta på seg oppgaver i organisasjonen 
hvor det kan bli usikkerhet om habiliteten.  
 

KAP. 6 KONTROLLKOMITEEN 

§ 6-1 Kontrollkomiteens oppgave er å påse at 

hovedstyrets organisatoriske og økonomiske 

disposisjoner er i samsvar med Norsk 

Fosterhjemsforening sine vedtekter og vedtak. 

§ 6-2 SAMMENSETNING 

Kontrollkomiteen består av leder, nestleder, 

1 medlem, og 12 varamedlem. Disse kan 

ikke inneha andre tillitsverv i 

organisasjonen. 

§ 6-3 RETNINGSLINJER FOR 
KONTROLLUTVALGET  
1. OPPGAVER   

§ 6-3 RETTINGSLINJER FOR 

KONTROLLKOMITEEN flyttes som vedlegg til 

vedtektene 

§ 7-2 OPPGAVER  
Valgkomiteen skal avgi innstilling til landsmøte 
over kandidater til følgende verv:  

• Leder, nestleder, 4 medlemmer, 4 
varamedlemmer til hovedstyre.  
• Leder, nestleder, 1 medlem, 1 
varamedlem til kontrollutvalg.  

Valgkomiteens innstilling av kandidater til 
hovedstyre og kontrollutvalg legges ut på 
intranett sammen med øvrig saksliste og 
saksdokumenter 6 – seks uker før landsmøtet 
finner sted.  

 

§ 7-2 OPPGAVER 

Valgkomiteen skal avgi innstilling til 

landsmøte over kandidater til følgende verv: 

• Til hovedstyret: Leder, nestleder, 4 

medlemmer, 4 vara medlemmer 

•  Til kontrollkomite: Leder, nestleder, 1  

medlem, 1 2 vara medlem 

Valgkomiteens innstilling av kandidater til 

hovedstyre og kontrollkomite legges ut på 

intranett sammen med øvrig saksliste og 

saksdokumenter 6 – seks uker før 

landsmøtet finner sted. 
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Opprinnelig vedtekt Hovedstyrets vedtak 

§ 8-1 SAKSGANG  
Saker til behandling på landsmøtet og i 
hovedstyret fremmes av fylkesforeningene, 
hovedstyret, kontrollutvalget og 
generalsekretær.  

§ 8-1FRA: SAKSGANG TIL: 

SAKSFREMMING 

Saker til behandling på landsmøtet og i 

hovedstyret fremmes av fylkesforeningene, 

hovedstyret, kontrollkomite og 

generalsekretær. 

§ 8-3 VEDTEKTSENDRINGER  
Vedtektsendringer kan bare skje på 
ordinært landsmøte. Endringsforslag må 
være angitt i innkallingen. Endringer i 
vedtektene krever 2/3 flertall.  
 

 

§ 8-3 FRA: VEDTEKTSENDRING TIL: 

ENDRINGER I VEDTEKTER OG 

RETNINGISLINJER 

Nytt forslag: § 8-3-1 vedtektsendringer  

Vedtektsendringer kan bare skje vedtas på 

ordinært landsmøte. Endringsforslag må 

være angitt i innkallingen. Endringer i 

vedtektene krever 2/3 flertall.  

Nytt forslag: § 8-3-2 Retningslinjer  

Landsmøtet, eller den landsmøtet delegerer 

oppgaven til, vedtar med alminnelig flertall 

retningslinjer for kontrollkomiteens og 

valgkomiteens arbeid.  
§ 8-5 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON   
1. Hovedstyret kan med 2/3 flertall vedta å 
suspendere en tillitsvalgt fra alle verv i 
organisasjonen:   

a. Den som handler i strid med Norsk 
Fosterhjemsforening sine vedtekter, etiske 
retningslinjer og vedtak eller på annen måte 
opptrer slik at det skader organisasjonen, 
eller organisasjonens omdømme.  
b. Den som på grunn av sitt personlige 
forhold ikke anses egnet til å presentere 
organisasjonen.   
Vedtaket om suspensjon gjelder to år fra 
vedtaket er fattet.  

2. Hovedstyret kan med 2/3 flertall vedta å 
ekskludere som medlem av organisasjonen:   

a. Den som ved sin opptreden skader 
organisasjonen, eller organisasjonens 
omdømme eller hindrer organisasjonens 
arbeid.  
c. Den som på illojal måte opptrer som 
om vedkommende representerer 
organisasjonen  
c. Kontrollutvalget er ankeinstans. 
Ankefrist 3 uker.  

3. En forutsetning for å inneha tillitsverv, både 
sentralt og i fylkesforening er at 
vedkommende er medlem av Norsk 
Fosterhjemsforening. Dersom medlemskap 

§ 8-5 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON  

§ 8-5-1 Suspensjon og ekslusjon 

Hovedstyret kan med 2/3 flertall vedta å 

suspendere en tillitsvalgt eller et medlem 

som ved sin opptreden bryter  

regler-, skader omdømmet -, eller hindrer 

organisasjonens arbeid. 

Vedtaket om suspensjon gjelder maksimalt 

to år fra vedtaket er fattet. 

I grove tilfeller kan hovedstyret med 2/3 

flertall vedta eksklusjon.  

Kontrollkomiteen er ankeinstans. Ankefrist 

er 4 uker fra vedtaket er kommet frem til 

mottager.  
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Opprinnelig vedtekt Hovedstyrets vedtak 
avsluttes, uansett årsak, trer personen 
automatisk ut av alle tillitsverv.   

Før hovedstyret tar stilling til en sak om 
suspensjon eller eksklusjon, skal den det gjelder 
ha rett til å uttale seg.  Sekretariatet forbereder 
saken for hovedstyret og avgir sin innstilling. 
Vedkommende skal varsles skriftlig med frist for 
å uttale seg.   

 

 

 

VEDLEGG 
Etiske retningslinjer for Norsk Fosterhjemsforening  
Norsk Fosterhjemsforening: Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte  

Respekt  

• Norsk Fosterhjemsforening skal være en åpen og inkluderende organisasjon som 

verdsetter og tilrettelegger for mangfold  

• Alle er verdifulle, og Norsk Fosterhjemsforening skal ha respekt for hverandres 

synspunkter  

• Norsk Fosterhjemsforening skal være støttende overfor fosterhjemmet slik at det gir 

omsorg uavhengig av trosretning, nasjonalitet og seksuell legning  

  

Samarbeid  

• Norsk Fosterhjemsforening skal ha et godt samarbeid med alle instanser  

• Norsk Fosterhjemsforening skal være en fordomsfri organisasjon i møte med 

medlemmene og samarbeidspartnerne  

• Norsk Fosterhjemsforening skal samarbeide og tilrettelegge for erfaringsutveksling på 

tvers av fylkesforeninger  
  

Lovlydighet (redelighet/ærlighet)  

• Alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Norsk Fosterhjemsforening har 

varslingsplikt i forhold til brudd på foreningens vedtekter og økonomisk mislighold  

• Tillitsvalgte i fylkesforeningene, -hovedstyre, -kontrollutvalget, -valgkomite samt 

ansatte i Norsk Fosterhjemsforening kan ikke ta imot gaver med heftelser som strider imot 

foreningens formålsparagraf og vedtekter  

  

Lojalitet  

• Norsk Fosterhjemsforening skal snakke godt om foreningen  

• Tillitsvalgte og ansatte forplikter seg til å være lojale mot foreningens vedtekter, etiske 

retningslinjer og vedtak  

• Norsk Fosterhjemsforening skal være støttende for fosterhjemmet  

  

Åpenhet  

• Norsk Fosterhjemsforening skal ha en gjensidig og åpen dialog  

• Det skal være åpenhet i alle ledd i organisasjonen  
  

Taushetsplikt  
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• Norsk Fosterhjemsforening skal ivareta sensitiv informasjon på en forsvarlig måte  

• Tillitsvalgte og ansatte forplikter seg til å underskrive en taushetserklæring  
  

Omdømme  

• Tillitsvalgte og ansatte representerer Norsk Fosterhjemsforening og må ha en adferd 

som er i tråd med foreningens retningslinjer  

• Norsk Fosterhjemsforening dekker ikke utgifter til alkohol verken ved foreningens 

arrangementer eller der man representerer foreningen  

• Norsk Fosterhjemsforening oppfordrer til måtehold i alle sammenhenger der man 

representerer foreningen  
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RETNINGSLINJER FOR HOVEDSTYRET 

Hovedstyret skal lede foreningen mellom landsmøtene, og fatte vedtak i saker som ikke er 

tillagt annet organ. 

 

HOVEDSTYRETS OPPGAVER 
a) Hovedstyret er øverste myndighet mellom landsmøtene og står ansvarlig overfor landsmøte 

b) Hovedstyret skal sikre gjennomføring av vedtak fattet av landsmøtet 

c) Hovedstyret behandler og godkjenner årsberetninger, årsregnskap med revisors beretning, 

samt årsbudsjett 

d) Hovedstyret fastsetter og godkjenner styreinstruks 

e) Protokoller fra møtene i hovedstyret gjøres tilgjengelig for alle organisasjonsledd og de 

ansatte 

f) Hovedstyret delegerer daglig ledelse av organisasjonen og sekretariatet til generalsekretær   

 

Innkalling og gjennomføring av hovedstyremøter.    

Styrets leder har ansvar for innkalling til hovedstyremøtene. Det skal også avholdes møte når 
minst halvparten av styrets medlemmer krever det. Innkalling og sakspapirer sendes ut 
senest 1 – en uke før møtet. Protokollen godkjennes elektronisk og legges frem for 
godkjenning i det påfølgende styremøte.   
 

Sammensetning 

Hovedstyret består av 6 medlemmer, leder, nestleder, 4 styremedlemmer samt 4 

varamedlemmer. Alle regioner bør være representert i hovedstyret. Når leder er fraværende 

fungerer nestleder som leder. 

 

Valg og oppnevning  
Hovedstyret innstiller valgkomite ut fra de innkomne forslag. 

Leder og nestleder i hovedstyret kan maksimalt sitte sammenhengende 3 perioder i samme 
verv. 
Styreleder i hovedstyret kan ikke på samme tid ha lederverv i fylkesforeningen.   

  

RETNINGSLINJER FOR KONTROLLKOMITEEN  

1. Generelt  

Norsk Fosterhjemsforening skal iht. vedtektene § 3-7 ha en kontrollkomite.  

Kontrollkomiteen velges av landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. 

Komiteen er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Varamedlem møter etter 

særskilt innkalling.  

Kontrollkomiteens medlemmer har taushetsplikt vedrørende personlige opplysninger de får, 

eller innhenter i forbindelse med sitt arbeid.  

Kontrollkomiteens utgifter dekkes av Norsk Fosterhjemsforening sentralt.  Utgifter til 

ytterligere møter dekkes etter plan for arbeidet til kontrollkomiteen frem til landsmøtet.  

Denne legges frem for hovedstyret i november før landsmøteåret.  



PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

30. – 31. august 2019 
 

25 

 

2. Sammensetning og funksjonstid  

Kontrollkomiteen består av leder, nestleder, et medlem og to varamedlemmer. Disse velges 

hver for seg av landsmøtet. Valgperioden er to år. Leder og nestleder i kontrollkomiteen kan 
maksimalt sitte sammenhengende 3 perioder i samme verv  
 

3. Oppgaver og ansvarsområde  

Kontrollkomites ansvar er å påse at hovedstyrets organisatoriske og økonomiske disposisjoner 

er i samsvar med Norsk Fosterhjemsforening sine vedtekter og vedtak.  

Kontrollkomiteen rapporterer til landsmøtet og gir blant annet uttalelser om årsberetning og 

regnskap. Kontrollkomiteen sender sin rapport til sekretariatet 8 - åtte uker før landsmøtet 

finner sted. Rapporten sendes ut sammen med øvrige saksdokumenter 6 – seks uker før 

landsmøtet.  

 

Kontrollkomiteens oppgaver omfatter: 

• Gjennomgå landsmøtet og hovedstyrets protokoller og se til at vedtakene blir fulgt 

opp. 

 

• Merknad til vedtak som kontrollkomiteen mener er i strid med vedtekter og 

landsmøtets vedtak sendes fortløpende til fylkesstyrene og hovedstyret. 

• Avlegge årlig rapport som sendes fylkesforeningene og hovedstyret. 

• Legge fram rapport for landsmøtet for siste landsmøteperiode. 

• Samarbeide med revisor etter behov 
• Ankeinstans for suspensjon- og eksklusjonssaker 

Hovedstyret og fylkesforeningene kan anmode kontrollkomiteen om å utføre særskilte 

undersøkelser og tiltak. 

Generalsekretæren har ansvar for å gi kontrollkomiteen den nødvendige praktiske hjelp og 

ellers yte nødvendig bistand. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all nødvendig 

dokumentasjon. 

 

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN 

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN  

1. Generelt  

Norsk Fosterhjemsforening skal iht. vedtektene § 3-7 ha en valgkomite.  

Valgkomiteen velges av landsmøtet etter innstilling fra hovedstyret. 

Landsmøtet skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid. 

Valgkomiteens medlemmer bør være tilstede på ledersamling, organisasjonskurs og 

landsmøte for å vurdere kandidater til valg.  

Valgkomiteens utgifter dekkes av Norsk Fosterhjemsforening sentralt. Utgifter til ytterligere 

møter dekkes etter plan for arbeidet til valgkomiteen frem til landsmøtet. Denne legges frem 

for hovedstyret i november før landsmøteåret. 

Komiteen er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede.  Varamedlem møter etter 

særskilt innkalling.  

Dersom et medlem av valgkomiteen blir foreslått til annet verv enn valgkomiteen og sier seg 

villig til å stille til valg, skal vedkommende ikke delta i det videre arbeid i komiteen.  
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Valgkomiteens medlemmer har taushetsplikt vedrørende personlige opplysninger som de får, 

eller innhenter, i forbindelse med sitt arbeid. 

2. Sammensetning og funksjonstid 

Valgkomite skal bestå av leder, nestleder, et medlem og et to vara medlem.   

Disse velges hver for seg av landsmøtet. Valgperioden er to år. Leder og nestleder i 
valgkomiteen kan maksimalt sitte sammenhengende 3 perioder i samme verv  
 

3. Oppgaver  

Valgkomiteens oppgave er å gi innstilling til landsmøtet om valg av kandidater til verv i 

hovedstyret og kontrollutvalget.  Valgkomiteen finner valgbare kandidater til valgkomiteen 

via innkomne kandidatskjema. 

Valgkomiteens innstilling skal bl.a. legge vekt på: samlet behov for kompetanse, 

samarbeidsevne, kapasitet, egnethet, kjønn og geografi. Organisasjonens behov for 

stabilitet/kontinuitet bør ivaretas. 

Valgkomiteen skal forespørre medlemmer av hovedstyret og kontrollkomiteen ønsker 

gjenvalg i det verv de har og/ eller stiller til andre verv innen 1. februar landsmøteåret. Det 

skal fylles ut et kandidatskjema. Stiller de til gjenvalg er det ikke krav om at de fremmes av 

en fylkesforening.   

Valgkomiteen sender kandidatskjema til alle fylkesforeninger innen 1. mars. 

Fylkesforeningene har frist til 15. april i landsmøteåret med å sende valgkomiteen forslag til 

kandidater. Ferdig utfylt kandidatskjema skal legges ved forslaget. Forslag på medlemmer til 

valgkomiteen sendes videre til hovedstyret for videre behandling der.  

Valgkomiteen kan selv ta kontakt med mulige kandidater. Valgkomiteen innhenter 

informasjon om kandidaten fra vedkommendes fylkesstyre. 

Valgkomiteen skal kun forholde seg til skriftlige forslag hvor det klart fremkommer hvem 

som står bak forslaget.  

Valgkomiteen sjekker med fylkesforeningene eller sekretariatet at de foreslåtte kandidatene er 

betalende medlemmer i foreningen.  

Ved uenighet i valgkomiteen skal dette fremkomme i innstillingen.  

4. Prosess før landsmøtet 

Lederen i komiteen har ansvaret for at arbeidet i valgkomiteen kommer i gang. 

Valgkomiteen fører interne, konfidensielle referater fra sitt arbeid.  

Valgkomiteen tar kontakt med fylkesforeningene for å få innspill på kandidater. 

Henvendelsen til fylkesforeningene om kandidater til verv skal også inneholde oversikt over 

prosessen frem til landsmøte.  I samme henvendelse vedlegges retningslinjer for valgkomite 

som man ber fylkesforeningen lese nøye.  

Alle verv er på valg, jf. vedtektene § 3-7. 

Skriftlige forslag på kandidater sendes valgkomiteen på 

valgkomiteen@fosterhjemsforening.no med kopi til generalsekretær. Valgkomiteen skal 

bekrefte mottakelsen skriftlig innen 3- tre uker.  

Valgkomiteen skal kontakte de foreslåtte kandidater for å få bekreftet at de stiller til valg.  

Valgkomiteen skal innen 1. juni i landsmøteåret informere hovedstyret hvor de er i prosessen 

med å finne aktuelle kandidater  

Valgkomiteen sender sin innstilling med en kort presentasjon og cv av hver kandidat til 

sekretariatet 8 - åtte uker før landsmøtet finner sted.  

Som vedlegg til valgkomiteens innstilling skal det følge med oversikt over alle innkomne 

mailto:valgkomiteen@fosterhjemsforening.no
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forslag med presentasjon og cv.  

Valgkomiteen kan endre sin innstilling dersom omstendighetene tilsier det - helt til valget er 

gjennomført på landsmøtet.  

5. Prosess på landsmøtet  

Hele valgkomiteen stiller på landsmøtet. 

På landsmøtet skal det gis en orientering over arbeidet de har utført i landsmøteperioden.  

Valgkomiteen har tale- og forslagsrett på landsmøtet i spørsmål som angår valg. 

Valgkomiteen legger frem sin innstilling ved innledning til valget. Innstillingen begrunnes ut 

fra kriterier i punkt 3. Motkandidater til valgkomiteens innstilling må fremmes på landsmøtet. 

Kandidatene må være blant de som er skriftlig innlevert til valgkomiteen innen endelig frist 1. 

juni. Valgkomiteen kan fortsatt etterspørre kandidater etter fristen. Dersom disse sier ja, vil de 

også være blant valgbare kandidater 

Avstemming skal omfatte alle valgbare kandidater som er gyldig fremmet på landsmøtet. 

 

Det forutsettes at delegatene har satt seg inn i informasjon om kandidatene som er sendt ut 

sammen med saker til landsmøte.  

Alle valg foregår skriftlig eller digitalt. 

Når en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg der 

kandidat med færrest stemmer ikke er med videre i valget. Ved stemmelikhet mellom to 

kandidater gjennomføres et omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved 

loddtrekning. For det tilfellet at det kun er en kandidat som stiller til valg, skal det stemmes 

for eller imot denne kandidaten. Dersom kandidaten ikke oppnår alminnelig flertall, skal ny 

avstemming foretas. Oppnås det fortsatt ikke flertall, tar landsmøtet en pause mens 

valgkomiteen ser om de kan finne en annen kandidat (fortrinnsvis blant de innstilte og 

forespurte kandidatene).  

 

Prosess etter og mellom landsmøteperiodene  

Valgkomiteens leder har ansvar for å makulere interne dokumenter umiddelbart etter endt 

landsmøte.   

Dersom leder i hovedstyret fratrer i løpet av landsmøteperioden rykker nestleder opp. Ved 

behov for ny nestleder konstituerer hovedstyret seg selv. Tilsvarende gjelder for 

kontrollkomiteen og valgkomiteen. Vara rykker opp som medlem. 

Dersom hovedstyret ikke har flere fungerende varamedlemmer og vurderer at de trenger vara 

– skal de be valgkomiteen finne nye kandidater som konstitueres i valgperioden.  

Dersom Kontrollkomiteen ikke har flere fungerende varamedlemmer og vurderer at de trenger 

vara – skal de be valgkomiteen finne nye kandidater som konstitueres 

 

 

RETNINGSLINJER FOR VARSLING, SUSPENSJON OG EKSKLUSJON  

Rutiner for varsling i Norsk Fosterhjemsforening  

Formålet med varslingsregler:  

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. 

Varslingsreglene gir rutiner for intern og ekstern varsling og rutiner for hvordan man 
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håndterer mobbing, trakassering og uakseptabel adferd, samt brudd på vedtekter og etiske 

retningslinjer.  

Reglene skal gi bidra til en organisasjonskultur som er preget av åpenhet og hvor 

kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses.  

Norsk Fosterhjemsforening skal ha nulltoleranse for korrupsjon, misbruk, mobbing og 

trakassering.  

Etter hvert om seksuell trakassering har fått økt fokus har Frivillighet Norge hatt egen 

arbeidsgruppe og utformet rapport om frivillige organisasjoners arbeid med varslingsrutiner 

og forebygging av seksuelle overgrep og seksuell trakassering. Her anbefales bla at rutiner 

som organisasjonen utarbeider bør være lett tilgjengelig, gjøres godt kjent i organisasjonen og 

inngå som en del av opplæringen. Jf (rapport: Frivillige organisasjoners arbeid med 
varslings-rutiner og forebygging av seksuelle overgrep og seksuell trakassering).  

Regelverk 

Norsk Fosterhjemsforening må selv lage et skriftlig regelverk for varsling som skal gjelde for 

organisasjonen. Det er regler for varsling i arbeidsmiljøloven for virksomheter som har flere 

enn 5 ansatte - disse reglene gjelder ikke frivilligheten; medlemmer og tillitsvalgte og andre 

frivillige. Det er opp til hver enkelt forening å vedta egne sanksjoner ved brudd på egne 

rutiner og å hjemle disse i egne vedtekter, samt utforme varslingsrutiner.  

Regelverket bør være skriftlig, lett tilgjengelig, angi en fremgangsmåte for hvordan man kan 

varsle, angi hvordan varsling skal mottas, behandles og følges opp.  

Hvilke saker omfattes av varslingsrutinene?  

Varselet må gjelde forhold som relaterer seg til Norsk Fosterhjemsforening, tillitsvalgte, 

medlemmer, frivillige, eller foreningens ansatte.  

Det gjelder uetisk oppførsel som er i strid med foreningens etiske retningslinjer, som kan 

svekke foreningens omdømme og/ eller andre kritikkverdige forhold.  

Eksempler på hva det kan varsles om:  

• forhold som utgjør fare for personers liv og helse 

• brudd på norsk lovgivning 

• mobbing, trakassering og diskriminering  

• brudd på foreningens vedtekter, verdier og etiske retningslinjer 

• økonomiske misligheter  

• andre kritikkverdige forhold.  
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Hvem kan varsle? 

Alle skal ha rett til å varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen, og slik at man får satt 

et kritisk søkelys der det er nødvendig.  

Norsk Fosterhjemsforening ønsker at alle som opplever kritikkverdige forhold i foreningen gir 

beskjed om dette. Uansett om du er medlem, tillitsvalgt, ansatt eller på noen annen måte er i 

kontakt med Norsk Fosterhjemsforening.  

Hvem kan det varsles til?  

Ansatte, tillitsvalgte, frivillige eller andre som har tilknytning til Norsk Fosterhjemsforening, 

har følgende interne varslingskanaler:  

- Til nærmeste leder (f.eks leder i fylkesforening, regionansvarlig, generalsekretær, eller 
leder i hovedstyret)  
Det skal som hovedregel varsles til nærmeste leder eller ansvarlige i det 
organisasjonsleddet man tilhører. Gjelder varselet øverste leder kan varselet gå videre til 
organisasjonsleddet over denne.  
 

- For eksterne viser vi til varslingsknapp som vil vise varslingsadressen på vår hjemmeside: 
www.fosterhjemsforening.no 

-  Norsk Fosterhjemsforening etablerer en egen e-post som heter: 
varsling@fosterhjemsforening.no På hjemmesiden til Foreningen sentralt, og på 
fylkesforeningenes side lokalt, skal det vises til denne mailadressen, evt. kan det lages en 
egen meldingsknapp eller mappe som heter «varsling» 
 

Dersom du er usikker på hvor du skal henvende deg kan du ta kontakt med Norsk 

Fosterhjemsforening sentralt for å få råd, ta kontakt med varsling@fosterhjemsforening.no 

Den som mottar meldingen vil være generalsekretær i sekretariatet i Norsk 

Fosterhjemsforening.  

Her finner du mer informasjon.  
Telefon: +47 23 31 54 00 be om kontakt med generalsekretær  

E-post:  varsling@fosterhjemsforening.no  

Post: Norsk Fosterhjemsforening Att.: generalsekretær - «KONFIDENSIELT» 
Storgata 10 A, 0155 Oslo. 

Varselet bør beskrive grunnlaget for observasjon eller bekymring og være så konkret som 

mulig. 

 

 

http://www.fosterhjemsforening.no/
mailto:varsling@fosterhjemsforening.no
mailto:varsling@fosterhjemsforening.no
mailto:varsling@fosterhjemsforening.no
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Hvordan håndteres varsler i Norsk Fosterhjemsforening?  

Disse prinsippene skal gjelde ved håndtering av et varsel:  

- Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse  
- Alle varsler skal tas på alvor 
- Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om 

utfallet av saken, med mindre varsler er anonym.  
- Mottaker av et varsel skal alltid sørge for en forsvarlig behandling av saken. Sekretariatet 

i Norsk Fosterhjemsforening skal alltid kobles inn og kan vurdere rådgivning fra KS 
advokatene hvor foreningen er medlem. LNU (landsforeningen for norske 
ungdomsorganisasjoner) tilbyr rådgivning og veiledning i håndtering av saker og bistår i 
alle ledd i varsling, saksgang og vedtak. Likestilling og diskrimineringsombudet kan og så 
kontaktes i saker som gjelder dets område.  

- Varslingssaker skal behandles fortrolig. Varslerens identitet er en fortrolig opplysning for 
den som mottar varslingen. Den videre prosess skal vurderes i det enkelte tilfellet. Den 
som varsler har rett til å være anonym. Det vil imidlertid gjøre vår undersøkelse og 
utredning av forholdene enklere hvis vedkommende oppgir navn og kontaktinformasjon. 

-  Varsleren skal gjøres oppmerksom på hvem det kan bli nødvendig å oppgi identiteten til 
for å utføre en nærmere undersøkelse av saken. Dette innebærer at identiteten til 
varsler og den/ de det eventuelt er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det 
som er nødvendig for den videre behandling av saken. Alle forhold som blir varslet vil bli 
behandlet konfidensielt.  

- Varslingssaker skal oppbevares på forsvarlig vis. Mottaker av varselet skal foreta 
nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak på 
grunnlag av resultatet av egne undersøkelser. Det må vurderes konkret i hvert enkelt 
tilfelle hvem som skal involveres i den videre behandling i saken. Den det varsles i 
forhold til skal gis mulighet til å legge frem sitt syn på saken.  

Sanksjonsmuligheter og oppfølging ved brudd på rutiner 

Norsk Fosterhjemsforening har i sine vedtekter regler for suspensjon og eksklusjon av 

medlemmer. Medlemmer kan ekskluderes fra verv og fra å ha medlemsfordeler. Det er viktig 

at reaksjonene står i forhold til hendelsens alvorlighetsgrad. Det å skape et trygt 

organisasjonsmiljø må veies opp mot belastningen for den enkelte av å utestenges.  

Organisasjonen skal ha flere sanksjonsmuligheter enn eksklusjon ved uetisk adferd.  

Oppfølging av den krenkede og den varselet gjelder  

Den som varsler om urett og den som det blir varslet om skal vite hva som skjer og få 

fortløpende informasjon om prosessen etter varsling. Prosessen må være standardisert og klar 

på forhånd.  

 

 



PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

30. – 31. august 2019 
 

31 

 

SAKSBEHANDLING VED SUSPENSJON OG EKSKLUSJON  

Det vises til paragraf 8-5-1 suspensjon og eksklusjon 

Hovedstyret skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Før hovedstyret tar stilling 

til en sak om suspensjon eller eksklusjon, skal den det gjelder ha rett til å uttale seg.   

Saksbehandlingen er skriftlig.  

Sekretariatet forbereder saken for hovedstyret som avgir sin innstilling.  

Hovedstyret skal senest innen 14 dager fra mottak av sekretariatets forslag til innstilling om 

suspensjon eller eksklusjon, oversende forslaget rekommandert (evt. på mail) til medlemmet 

saken gjelder. Det gis denne en frist på minst 3 uker fra mottagelse av dette, til å komme med 

sine bemerkninger til hovedstyrets innstilling.  

Det skal ved oversendelsen til vedkommende, skriftlig gjøres oppmerksom på at saken kan bli 

avgjort på grunnlag av hovedstyrets innstilling, dersom vedkommende unnlater å inngi sine 

bemerkninger innen fastsatt tid.   

Den saken er reist mot, har ikke rett til å være til stede under sakens behandling i hovedstyret 

med mindre hovedstyret er av den oppfatning at det er nødvendig for sakens opplysning.   

Hovedstyrets vedtak skal begrunnes. Dersom den vedtaket retter seg mot, ikke er til stede ved 

behandlingen plikter hovedstyret å sørge for at beslutningen meddeles vedkommende innen 

14 dager etter at beslutningen er truffet.  

Anke på vedtak fremsettes til hovedstyret som oversender anken og sakens dokumenter til 

kontrollkomiteen for endelig avgjørelse. Beslutning om suspensjon/eksklusjon kan innen 4 

uker fra det tidspunkt den suspenderte /ekskluderte ble informert om beslutningen skriftlig 

påankes til kontrollkomiteen. Anke fremsatt etter utløp av ankefristen skal avvises med 

mindre kontrollkomiteen finner at oversittelsen ikke bør legges den ankende til last, eller det 

av særlige grunner finnes rimelig at anken likevel blir prøvd. Andre enn det ekskluderte 

medlemmet kan ikke påanke vedtaket.  

Kontrollkomiteens saksbehandling er skriftlig, og kontrollkomiteen står fritt til å innhente 

skriftlige uttalelser av de involverte dersom dette er nødvendig for sakens opplysning. Den 

saken gjelder skal gjøres kjent med sakens dokumenter.  

Kontrollkomiteens vedtak kan ikke påklages. Det sendes rekommandert (evt på mail) til den 

vedtaket gjelder, samt til hovedstyret.    

Virkning av vedtak om suspensjon og eksklusjon  

I perioden det foreligger et suspensjonsvedtak kan ikke medlemsrettigheter gjøres gjeldende 

eller tillitsverv utøves.  

Ved et rettskraftig eksklusjonsvedtak opphører medlemskapet i foreningen.  

 En forutsetning for å inneha tillitsverv, både sentralt og i fylkesforening er at vedkommende 

er medlem av Norsk Fosterhjemsforening. Dersom medlemskap avsluttes, uansett årsak, trer 

personen automatisk ut av alle tillitsverv.  

 



PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET  

30. – 31. august 2019 
 

32 

 

LANDSMØTESAK 

SAK 61/19: Forslag vedtektsendringer suspensjon og eksklusjon  
 

Bakgrunn 

Hovedstyret behandlet innkommet forslag om å etablere en varslingsgruppe i foreningen.  Til 

denne saken sak 39/19 vedtok hovedstyret følgende: 

«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.» 

Det må komme frem hvilken saksgang som gjelder der det har oppstått et problem. Lar det 

seg løse på laveste nivå? 

 

Formål:   

• Ivareta klageadgang på vedtak om suspensjon og slå sammen grunnlag som tilsier 

suspensjon/ eksklusjon jf ny § 8-5-1  

• Gjøre saksbehandlingsprosessen tydeligere – jf ny § 8-5-2 

• Klargjøre hva som er virkning av et slikt vedtak jf ny § 8-5-3  

 

Ny alternativ formulering av suspensjon og eksklusjonsreglene som også ivaretar at 

medlemmer kan suspenderes og som slår sammen regel om suspensjon og eksklusjon. Her 

opprettholdes at suspensjon skal være det foretrukne måte å løse vansker på fremfor 

eksklusjon. Det legges opp til nyansering av suspensjonstiden.  

 

Hovedstyrets vedtak 

 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne ny § 8-5-1 grunnlag for suspensjon og 

eksklusjon.  Fremgangsmåte/saksbehandling er foreslått som vedlegg til vedtektene. 

§ 8-5-1 suspensjon og eksklusjon  

Hovedstyret kan med 2/3 flertall vedta å suspendere en tillitsvalgt eller et medlem som ved sin 

opptreden bryter regler-, skader omdømmet -, eller hindrer organisasjonens arbeid. 

Vedtaket om suspensjon gjelder maksimalt to år fra vedtaket er fattet. 

I grove tilfeller kan hovedstyret med 2/3 flertall vedta eksklusjon.  

Kontrollkomiteen er ankeinstans. Ankefrist er 4 uker fra vedtaket er kommet frem til 

mottager.  
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LANDSMØTESAK 

SAK 62/19: Handlingsplan 2020 -2022 

En fremtidsrettet og sterk Norsk Fosterhjemsforening – en felles 

retning og ambisjon 2020-2022 
«Når forandringens vinder blåser er det flere som løper i skjul, andre løper ut og bygger vindmøller» 
 

Bakgrunn 
Trender innen frivillighet, endringer i norsk økonomi og fagfeltet barnevern, samt politikk og 
reformer gjør at vi må bli en enda tydeligere samfunnsaktør både nasjonalt og lokalt. Som en del av 
dette arbeidet er det nødvendig å jobbe med spesielt tre områder fremover i hele organisasjonen, 
helhetlig og koordinert på både lokalt og nasjonalt nivå: 
 

• Inntekter og ressurser 

• Organisasjonsutvikling 

• Påvirkningsarbeid og fag 
 

De tre områdene henger sammen, men det er allikevel viktig å konkretisere hvilke temaer vi tenker 
hører hjemme under hvert satsnings område, hvilke ambisjoner og målsettinger vi har (realistiske) og 
hva vi ønsker å prioritere til hvilken tid.  
 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godta generell og detaljert handlingsplan for 2020-
2022:   
 

Overordnede felles ambisjoner både lokalt og nasjonalt 
 

Inntekter og ressurser 
➢ Vi ønsker å være gode på å beholde eksisterende medlemmer og attrahere nye medlemmer, 

både hoved- og støttemedlemmer 
➢ Vi må finne nye inntektsmuligheter og bli gode på å dele de gode ideene og 

inntektsmulighetene 
➢ Vi skal jobbe mer målrettet med å finne gode synergier mellom prosjekter og drift – jobbe 

mer helthetlig 
 
Organisasjonsutvikling 

➢ Vi ønsker å være gode på å bygge kompetanse og tilgjengeliggjøre maler/verktøy for ildsjeler 
og tillitsvalgte som gjør det enklere og morsommere å gjøre en frivillig innsats i Norsk 
Fosterhjemsforening. 

➢ Vi ønsker å bli enda bedre på å synliggjør, og takke for, all den fantastiske jobben som 
frivillige gjør i foreningen 

➢ Vi ønsker å synliggjøre vårt godt organiserte likepersonsarbeid ute i fylkene, og søke om 
statlige midler til å opprettholde og utvikle dette videre 

 
Påvirkningsarbeid og fag   

➢ Vi jobber for at fosterhjem og alle dets medlemmer skal oppleve rettssikkerhet i det å 

være fosterhjem, til fosterbarn beste 

➢ Vi ønsker å jobbe mer helhetlig og koordinert med påvirkningsarbeidet nasjonalt og 

lokalt 
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➢ Vi ønsker å være en tydelig brukerstemme som politikere og myndigheter opplever at 

de trenger for å utforme en god fosterhjemsomsorg og gode, koordinerte og helhetlige 

tjenester/tiltak for fosterfamiliene 

➢ Vi må øke statusen innen fosterhjemsarbeidet og for organisasjonen, samt bidra til 

forståelse for hva som gir gode rammer for fosterfamiliene– hva ville Norge gjort uten 

fosterhjemmene? 

➢ Vi gir medlemmene hjelp til å mestre sitt fosterhjemsoppdrag, samt støtte og veiledning 

i de utfordringer de møter.  

 

 

 

SAK 63/19: Langtidsbudsjett 2020-2022    
Det vises til vedlagt forslag til langtidsbudsjett 2020.   

Langtidsbudsjettet er lagt frem til 2023 av den grunn at vi står overfor ny søknad om 

driftstilskudd fra staten.  I 2017 fikk foreningen driftstilskudd for tre år, og da etterspurte de et 

langtidsbudsjett for samme perioden.  

 

• Rammebudsjettet viser en ambisjon på verving av nye medlemmer. Vi vil styrke 

synlighet, inntjening og verving i kommende perioder. Vi fortsetter med å søke 

midler til aktiviteter og prosjekter, også via Helsedirektoratet, men ønsker å ha fokus 

på prosjekter som gir direkte synergier inn i driften og våre satsningsområder. Vi vil 

også mer aktivt markedsføre våre salgsvarer fra nettbutikken, og tror på en stabil 

omsetning fremover  

 

• Vi beholder samme kontingentbeløp og samme fordeling av kontingentrefusjon. 

 

 Vi ønsker å utnytte synergier mellom våre store prosjekter og drift. Flere av våre prosjekter 

trenger gode IT strukturer for å oppnå sine målsettinger, samtidig som vi i NFF mangler  

moderne digitale strukturer som vil gjøre oss mer fremtidsorientert i kommunikasjon og  

inntektsmuligheter. Å investere i systemer som e-læring, medlemsdatabaser og 

kommunikasjonssystemer er noe vi ser en mulighet til å gjøre med våre prosjektsatsninger 

fremover, men som også vil kreve noen investeringer i driften.  

 

• Med muligheter innen e-læring og moderne kommunikasjonsverktøy, gir det også 

muligheter for nye produkter og ny inntjening. Både for eksisterende medlemmer, 

potensielle medlemmer og fagmiljøer, myndigheter og politikere lokalt og nasjonalt. 

Som den eneste nasjonale brukerorganisasjonen innen fosterhjem har vi en unik 

mulighet. Inntektsaksjoner på sosiale medier og andre kanaler har også et stort 

potensial og har hittil vært dårlig utnyttet.  

• Annonse markedet er generelt sviktende. Vi tror at dette også vil vise seg tydeligere i 

bladet Fosterhjemskontakt. Med mer moderne IT kommunikasjonskanaler vil vi også  

kunne bli mer attraktiv for annonsører, men det tar tid å bygge opp. Foreløpig er det 

bladet og nettsidene som er aktuelle. 

• Alle prosjektbudsjetter ligger utenfor driftsbudsjettet og føres som egne 

prosjektregnskap. 
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Hovedstyrets vedtak 
1) Hovedstyret godkjenner fremlagt forslag langtidsbudsjettet for 2020-2022 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne langtidsbudsjett for 2020-2022. 

 

 

 

SAK 64/19: Forretningsorden til landsmøtet 
 

Hovedstyrets vedtak 
1) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne i forretningsorden pkt 7 en 

presisering av alminnelig flertall. Tilleggssetning foreslås til: Med alminnelig flertall 

menes stemmer fra over halvparten av de avgitte stemmer.  Blanke stemmer anses 

som ikke avgitte stemmer. 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne i forretningsorden pkt 7 en 

presisering av rekkefølgen for vara i hovedstyret.  Forslag: Vara til hovedstyret velges 

i prioritert rekkefølge, nummerert 1-4. 

Forslagene vil komme til behandling i saker vedrørende vedtekter.   

 

Forretningsorden:  

1. Stemmeberettigede på landsmøtet er de valgte delegater, hovedstyrets  

medlemmer og en representant for de ansatte. (jf. vedtektenes kapittel 3, § 3 - 1)  

2. Et lovlig innkalt landsmøte er beslutningsdyktig med det antall delegater  

og andre stemmeberettigede som har møtt.  

3. Landsmøtet ledes av de valgte møteledere, som seg imellom deler på ledelsen  

av møtet.  

4. Vedtaksprotokoll føres av de 4 valgte sekretærene med assistanse fra    

sekretariatet. Vedtaksprotokollen undertegnes av møtelederne og de to valgte  

protokollunderskriverne.  

5. Personer med talerett kan ta ordet inntil tre ganger i samme sak, med unntak av  

forslagsstilleren. Delegater eller andre med talerett som forlanger ordet til  

forretningsorden har inntil et minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå strek med de 

inntegnede talere.  

6. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet av forslags-  

stilleren/ne.  

7. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Dette gjelder ikke vedtektsendringer,  

hvor det kreves 2/3 flertall Forslag til presisering: med alminnelig flertall menes stemmer 

fra over halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitte 

stemmer. 

Alle valg foretas skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av   

representantene krever det.  

Vara til hovedstyret velges i prioritert rekkefølge, nummerert 1-4. 

8. I vedtaksprotokollen føres alle forslag, og det vedtak som er gjort med antall  

avgitte stemmer for og imot.  

9. Landsmøtet er åpent for tilhørere i den utstrekning det er plass til det.  

10. Kontrollutvalget har tale- og forslagsrett.  

11. Valgkomiteen har tale- og forslagsrett i spørsmål som angår valg.  

12. Generalsekretær møter med tale- og forslagsrett jf. vedtektenes § 3-1.  
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13. Delegater som forlater møtelokalet under saksbehandling, leverer sitt delegatnummer til 

møteleder.  Delegaten som er fraværende under deler eller hele behandlingen av en sak, 

kan ikke stemme i denne saken.  Delegatnummer blir tilbakelevert da sak er ferdig-

behandlet.  

  
 

 

65/19: Hovedstyrets innstilling til valgkomite for 2019-2021  
Kandidater til valgkomite for 2019-2021 med CV oversendes i vedlegg til hovedstyrets 

medlemmer. Kandidatene er presentert i Fosterhjemskontakt nr 4. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyrets innstilling sendes ut sammen med saker til landsmøtet 2019 innen 13. september 

2019. 

 

 

 

SAK 66/19: Valg av revisor for perioden 2019-2021 
Revisor gjennom mange år for Norsk Fosterhjemsforening Kristian Tvedt og Eivin Redbo i 

BDO er forespurt om de kan utføre revisjon for foreningen i perioden 2019-2021.  

I epost 16.august bekrefter de begge vil og kan utføre revisjon i denne perioden.   

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret anbefaler landsmøtet 2019 å godkjenne revisor Eivin Redbo fra BDO AS som 

revisor for Norsk Fosterhjemsforening i perioden 2019-2021 

 

 

 

SAK 67/19: Kontrollutvalgets rapport i perioden 2017-2019 
Rapporten ettersendes  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret utsetter orientering fra kontrollutvalget gjennom rapport for perioden 2017-2019. 

 

 

 

Hovedstyresak 

SAK 68/19: Sted og dato for landsmøtet 2021 
I 2021 har følgende fylkesforeninger 40 års jubileum: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, 

Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Finnmark og Hedmark. I tillegg har kan Oslo feire sin 30 

årsdag.   

Norsk Fosterhjemsforening ble stiftet i 1981 og for hele foreningen er det et 40 års jubileum.   

Tidspunkt 22-24 oktober 2021 foreslås for gjennomføring av landsmøtet. 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret overlater til nytt valgt hovedstyret (fra landsmøtet 2019) å gjøre undersøkelser 

bl.a se på de økonomiske konsekvensene vedrørende valg av sted, samt tidspunkt for 

landsmøtet 2021. 
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