
Interne høringer vedr. kommune- og regionreform 
 

 

Innspill fra Finnmark: 

Vi i Finnmark er i utgangspunktet positive til en sammenslåing med Troms. Det er viktig at vi 

får igang en god dialog med Troms og et samarbeid som gjør at dette blir en god løsning for 

begge.  

Det er viktig, og avgjørende, at det etableres aktivitetsgrupper i både Troms og Finnmark slik 

at det blir aktiviteter "spredt rundt", og at aktiviteter opprettholdes/videreutvikles i både 

Troms og Finnmark - eks. Familiesamlinger, ungdomssamling etc. 

Utfordringene med å få medlemmer til å sitte i styret vil kanskje bli like vanskelig med en 

sammenslåing, men da er det samtidig et færre antall personer å få på plass. Videre  

tenker vi at det kan være enklere å få medlemmer til å være med på å arrangere/ta ansvar 

for en aktivitet som f.eks. arrangere Familiesamling. Dette er noe man sammen må finne 

gode løsninger på slik at vi klarer å få medlemmer rundt om i fylkene mer aktive/deltakende. 

 

 

Innspill fra Troms: 

Vi går for hovedstyret sitt forslag 

Ingen innvendiger 

 

 

Innspill fra Buskerud og Østfold: 
47/19 

Dette er en felles tilbakemelding fra Norsk fosterhjemsforening Buskerud og Østfold 

 

Innledningsvis ønsker Buskerud og Østfold å gi uttrykk for at nye store region-

/fylkesforeninger ikke ubetinget er av det gode. Når det er sagt, så er regionreformen 

vedtatt og vi ser per i dag ikke for oss en annen og bedre måte å organisere oss på enn i nye 

region-/fylkesforeninger. Nye regioner der de gamle fylkene som inngår i den nye regionen 

også inngår i foreningen. 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. Hva vet vel vi om 

det? 

 

Høringsinnspill til pkt 4.0 

• Vi legger til grunn at samarbeidsmøtene (nr. 4) er sammen med/bistand fra 

sekreteriatet i hvertfall i starten. 

• Vi stiller oss positive til å gi hovedstyret (HS) fullmakt jf. nr. 5a, men vi ønsker at det 

presiseres hvilke type saker og antatt omfang slik at vi i større grad forstår hva det er 



vi gir fullmakt til – fint med tenkte typeeksempler slik at vi vet hva vi sier "ja" til. 

Samtidig ønsker vi at det løpende orienteres om hvilke unntak fra vedtektene som 

gjøres og/eller at det føres logg over alle unntak som blir gjort slik at det kan 

etterprøves. 

• Vedr. nr. 5b, så stiller vi oss bak forslaget. Imidlertid ber vi om at begrepsbruken 

avklares. Dersom det etter 1.1.2020 ikke heter fylke, men region, så må dette også 

konsekvent gjenspeiles ved korrekt begrepsbruk i ordlyden (og vedtektene generelt). 

Vil det fortsatt hete fylke, feks. Viken fylke, er det viktig at man bruker begrepene 

bevisst og ikke omtaler de gamle fylkene som nå blir innlemmet i nye fylker ved sine 

gamle navn (mulig dette kun er av akademisk interesse). Poenget er – korrekt 

begrepsbruk slik at misforståelser unngås. 

• Når det gjelder antallet 2+2 tillitsvalgte (2+2+2 i Viken) som skal danne nytt styre 

etter årsmøtene i 2020, så syns vi i Østfold og Buskerud at det er et for lite antall. 

Såfremt vi ikke har misforstått noe her, så vil fire hhv seks personer for de nye og til 

dels store regionforeningene være et for lite antall mtp at det blir et år med store 

forandringer der veldig mye må tenkes/organiseres/utføres på en helt ny måte. Mulig 

at det blir en for stor og (tid)krevende oppgave på så få personer. Vi foreslår derfor at 

det blir tre fra hver gammel fylkesforening, dvs 3+3 (3+3+3 i Viken).  

 

Videre forutsettes det at de to eller tre fra hvert gammelt fylke som velges ut (av 

valgkomitéen eller av sittende styre selv?) må være villige til å la seg velge til 

leder/nestleder/kasserer og sekretær ellers vil man fort kunne komme i en situasjon 

der det nye styret ikke klarer å konstituere seg. Ingen av oss ønsker vel mageplask 

allerede fra starten av. 

 

Vi i Buskerud og Østfold er også i denne sammenheng bekymret for om Akershus i 

det hele tatt klarer å stille med to/tre personer all den tid det er en forening som har 

ligget nede i flere år uten å ha styremedlemmer. Hvem/hvordan skal de utpekes? 

 

HS foreslår i høringsnotatet at fylkene i årsmøtene 2020 samtidig kan vedta å 

nedlegge det gamle fylket for å inngå i det nye fylket(regionen).  

- betyr det at det enkelte fylke kan velge hva de vil gjøre? 

- blir konsekvensen da at noen "gamle" fylker fortsatt eksisterer mens andre har 

vedtatt nedleggelse? 

- betyr det at de gamle fylkene blir en skyggeforening i den nye regionen? 

- hva da med juridisk og økonomisk ansvar i forholdet gammelt fylke/ny 

regionforening? 

- hva med "gamle" styremedlemmer. Er alle ute av styret fra og med årsmøtet 

2020 eller gjelder det kun de som er på valg da, mens de som har ett år igjen 

fortsatt er styremedlemmer? I tilfelle sistnevnte – hvilket fylke/forening er det da 

de er medlem i? Under enhver omstendighet skal det vel ikke velges nye 

medlemmer til gammelt fylke i 2020? Noen foreninger kan hende sitter kun igjen 

med ett eller to styremedlemmer etter årsmøtet. 

 



Betyr ovenstående at de gamle fylkesforeningene skal eller kan bestå i 2020? Dette 

fremstår som uklart for oss. Vi ser for oss at det må være et enten eller. Alle 

fylkene(regionene) må gjøre det likt. 

 

Når det gjelder økonomien – skal hele potten forvaltes av den nye regionen? Hva 

med midlene som de ulike foreningene har pr i dag? Overføres de til den nye 

regionen?  Har det noe å si jf ovennevnte om gmlt fylke vedtar nedleggelse eller ikke? 

 

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). 

   

• Vedr. nr. 10-11 – vi ser for oss at 2020 blir et mellom/unntaksår der aktiviteten vil bli 

mindre enn vanlig. Vi viser også til merknaden vår ovenfor om antall personer i 

styret. Ved nye større regioner, til dels svært store, vil det bli en uoverkommelig 

oppgave å være så få og samtidig drive medlemsaktivitet samtidig som ny 

regionsforening skal stables på beina. Vi er også bekymret for at når det blir langt 

færre personer (samlet sett) i styret, så vil det være færre som kan og vil drive 

medlemsaktivitet. Flere av nåværende styremedlemmer gir uttrykk for at når/dersom 

de går ut av styret, vil de ikke lenger stå for/drive medlemsaktiviteter i foreningen. 

Når det blir lengre avstand fra styret og ut til der medlemmene bor, vil 

aktivitetstilbudet kunne bli den store taperen her. 

 

Tenker man seg fremtidige aktivitetsgrupper uten at de som er med der er medlem i 

styret, gir flere av oss uttrykk for bekymring for rekrutteringen til disse gruppene. 

 

Dette er tanker som vi har så langt. 

 

 

Innspill fra Vest-Agder 

Vi i Vest Agder har sett på høringsutkastene og kommer med følgende innspill. 

Sammenslåingsprosessen 
Når det gjelder fylkeslag satt sammen på bakgrunn av de nye fylkene støtter vi 
hovedstyrets innstilling uten kommentarer 

Vi i Vest-Agder ser frem til Landsmøtet. 

 

 

Innspill fra Telemark:  

Telemark aksepterer fremdriftsplanen og vil ta kontakt med Vestfold for å opprette kontakt 

for å avtale ang samarbeidsmøter.  

 

Innspill fra Oppland: 

Fylkesforeningen Oppland har sett gjennom forslaget vedrørende ny kommune og region 

reform og har ingen kommentarer til forslaget. 



Innspill fra Sør-Trøndelag 

Da er det sent på kveld, og jeg er tilbake på Brekstad etter styremøte i Trondheim. I 

styremøte hadde vi gode drøftinger rundt de to høringene du sendte oss, men har ikke 

"landet" på noen klare innspill tilbake til deg. Til det er det for mye som er uklart for oss - vi 

sitter med så mange spørsmål. Når vi trodde vi hadde gode innspill til forslaget om tiltak for 

å sikre større deltagelse fra fylkene på sentrale samlinger samt Landsmøte, slår det oss at vi 

da har tenkt at vi skal bestå som en egen lokalforening, ikke sammenslått med foreningen i 

den nordlige delen av Trøndelag. Skal vi være sammenslått med dem, med ett styre, felles 

drift, felles økonomi m.m., stiller saken seg helt annerledes. 

Samme med høringsforslag vedrørende fremdriften for Norsk Fosterhjemsforening i 

forbindelse med kommune og regionreformen 2019-2020. Vi opplever at dere her har 

bestemt at det skal bli en forening, med ett styre i nye Trøndelag, noe vi i Trøndelag Sør er 

sterkt i mot. Vi føler oss overkjørt og ikke hørt når det gjelder denne eventuelle 

sammenslåingen. I forbindelse med at hovedstyret hadde oppe sak 61/18 i sitt møte spilte vi 

inn dette: 

Nye Trøndelag fylke har blitt landets nest største i areal med 41.000 kvadratkilometer. Dette 

er viktig å tenke på i den videre prosessen, når det skal tas stilling til hvordan 

fylkesforeningene skal organiseres. Vi snakker om store avstander, noe som vil skape 

utfordringer når vi skal ha styremøter, aktiviteter m.m. Vi ser også på det å treffe 

medlemmene våre som en utfordring om medlemsmassen blir så stor. Nærhet til 

medlemmene betyr mye for oss, og vi føler at vi klarer greit å ivareta det slik det er 

organisert i dag. 

Vi må innrømme at vi er veldig skeptiske til en eventuell sammenslåing av de to 

lokalforeningene vi er i dag, og vi vet ingenting om hvordan dere tenker at vi da skal 

organisere oss. Dere har satt opp i forslaget at det da skal velges 2 representanter fra hvert 

fylke, som skal danne et styre på 4 personer. Hvordan dere tenker at disse 4 skal drive det 

hele videre sier dere ingenting om. Om det eventuelt skal bli felles økonomi vet vi heller ikke 

hva dere tenker. Ser dere for dere at det skal være arbeidsgrupper rundt i fylkene i tillegg til 

styret? Alle disse tingene og mye mer trenger vi å vite noe om, før det lar seg gjøre å ta 

stilling til noe.  

En annen ting er at det blir helt feil å sende ut en slik høring midt i ferietiden, med frist slik 

den er satt her. Enkelte har sin første arbeidsdag etter ferien i dag, og det var først nå vi 

kunne få til et møte. Det er forståelse for at dere ikke har mye tid på dere før landsmøte og 

viktige avgjørelser der, men to slike store saker som har voldsom betydning for oss som 

lokalforening, krever mer tid til å diskutere og komme med innspill på. 

 

 

Innspill fra Hedmark: 

Hvilke synspunkter har Oppland om sammenslåing? 

 

Blir ett veldig stort distrikt 

Mer komplisert med stort distrikt 

Nærhet til medlemmer blir borte 

 


