
Interne høringer vedr. fylkenes økonomi 
 
Innspill fra Finnmark: 
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. 
 
 
Innspill fra Troms: 
Vi går for hovedstyret sitt forslag 
Ingen innvendinger 
 
 
Innspill fra Buskerud og Østfold: 
41/19 – fylkenes økonomi 
Dette er en felles tilbakemelding fra Norsk fosterhjemsforening Buskerud og Østfold basert 
på styrevedtak i begge fylkesstyrene. 
 
Buskerud og Østfold 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 
 
 
Innspill fra Vest-Agder: 
Vi i Vest Agder har sett på høringsutkastene og kommer med følgende innspill. 

1. Prinsippet for fordeling av driftstilskudd 
 
Vi tenker det er bra at alle delegater får dekket landsmøtet. Det gir alle fylker 
mulighet til å sende delegater. 
Det at det bare dekkes for en person på org.kurset fra hvert fylkeslag høres lite 
ut.  Men ut fra hva vi har hørt tidligere at det blir en dårligere økonomi for foreningen 
fremover, så er gjerne dette den beste løsningen.  
Det er dumt at muligheten for å søke om drifts og aktivitets midler faller bort. Alle får 
8000,-. Dette vil jo si at fylkeslagene må søke støtte fra andre jf sparebankstiftelsen 
og lignende 
Samtidig ser vi det er den veien det går for mye av det frivillige arbeidet i Norge.  



Dersom dette blir vedtaket er det viktig det gis god opplæring og veiledning fra 
sentralt hold og gjerne en oversikt over hvor man kan søke. 

 
 
Innspill fra Telemark: 
Vi har diskutert dette på dagens styremøte, og vi klarer ikke å ta stilling til hvordan dette 
påvirker vårt styrearbeid. Vi undrer oss også hvordan dette vil påvirkes av sammenslåing av 
fylkene. Vi velger å stille oss nøytrale til denne høringen.  
 
 
Innspill fra Oppland: 
Fylkesforeningen Oppland har sett gjennom forslaget om alternativ bruk av de 500. 000kr til 
fylkene og har ingen kommentarer til forslaget. 
 
 
Innspill fra Hedmark: 
Jeg synes at pkt 4, nytt forslag , er et godt forslag. Men tenker at kr 8000,- x 1 PR år blir 
snaut... 
 


