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Sak 1/19 Konstituering 

Landsmøtet åpnes av hovedstyrets leder Lene Printzlau Våmartveit.  

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 ble konstituert. 

 

 

 

 

Forslag fra hovedstyret:  

Hovedstyret foreslår at landsmøtet 2019 endrer saksrekkefølge: SAK 1.3 Valg av 

landsmøtefunksjonærer gjennomføres først. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 vedtok å endre saksrekkefølge: SAK 1.3 Valg av landsmøtefunksjonærer 

gjennomføres først. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Sak 1.1/19 Registrering av stemmeberettigede 

Stemmeberettigede er fylkesforeningenes delegater, hovedstyrets faste medlemmer og en 

ansatt for sekretariatet.   

Landsmøtet 2019 godkjenner ved navneopprop hvor mange stemmeberettigede som er til 

stede.  

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Landsmøtet godkjenner at fylkesforeningene i Akershus og Troms p.g.a. spesielle 

omstendigheter har avholdt ekstraordinære årsmøter elektronisk. De valgte delegatene 

godkjennes med fulle rettigheter. 

For å bli vedtatt kreves 2/3 flertall 

 

Avstemming: Forslaget falt med 33 stemmer mot.  

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 godkjenner ved navneopprop hvor mange stemmeberettigede som er til 

stede 

 

Det ble registrert 78 stemmeberettigede 26.10.2019. 

Det ble registrert 76 stemmeberettigede 27.10.2019. 
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Forslag fra møtelederne til endring av saksliste: 

Møteledere foreslår at landsmøtet 2019 endrer saksrekkefølge: 

SAK 6.5 oppnevning av statsautorisert revisor tas opp sist, under SAK 8 Valg 

SAK 7/19 Handlingsplan for Norsk Fosterhjemsforening behandles før SAK 6.4/19 

Langtidsbudsjett 2020-2021 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 vedtok å endre saksrekkefølge: 

SAK 6.5 oppnevning av statsautorisert revisor tas opp sist, under SAK 8 Valg 

SAK 7/19 Handlingsplan for Norsk Fosterhjemsforening behandles før SAK 6.4/19 

Langtidsbudsjett 2020-2021 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

 

 

 

Sak 1.2/19 Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 

 

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 

forslagsstilleren/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.  
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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.  

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.  

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 godkjenner den utsendte innkalling, dagsorden og forretningsorden med 

presisering og tillegg.  

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

 

 

 

Sak 1.3/19 Valg av landsmøtefunksjonærer 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøtet 2019: 

a. To møteledere 

Knut Magne Ellingsen og Trine Aakermann 

 

b. Fire sekretærer 

Sandra Szymanska, Åse L Larsen, Kjersti Nysted og Karin Reinli 

 

c. Tre stemmetellere 

Stine Gunn Konglevoll, Ragni Tvetene og Camilla Selmer 

 

d. To representanter til å underskrive protokollen 

Frode Aker-Bjørke og Merete Stangeland, og møtelederne Knut Magne Ellingsen og 

Trine Aakermann 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 godkjenner de foreslåtte møteledere, sekretærer, stemmetellere og 

representanter til å underskrive protokoll. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 
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Sak 2/19 Årsberetning for Norsk Fosterhjemsforening 2017 og 2018 til 

orientering 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøte:  

1) Landsmøtet 2019 tar Norsk Fosterhjemsforenings årsberetning for 2017 til orientering.  

2) Landsmøtet 2019 tar Norsk Fosterhjemsforenings årsberetning for 2018 til orientering. 

 

Landsmøtets vedtak: 

1) Landsmøtet 2019 tar Norsk Fosterhjemsforenings årsberetning for 2017 til orientering.  

2) Landsmøtet 2019 tar Norsk Fosterhjemsforenings årsberetning for 2018 til orientering. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

 

 

 

Sak 3/19 Regnskap og revisjonsberetning for Norsk Fosterhjemsforening 

2017 og 2018 til orientering 

 

Hovedstyrets forslag til landsmøte:  

1) Landsmøtet 2019 tar Norsk Fosterhjemsforenings årsregnskap og revisjonsberetning for 

2017 til orientering. 

2) Landsmøtet 2019 tar Norsk Fosterhjemsforenings årsregnskap og revisjonsberetning for 

2018 til orientering. 

 

Landsmøtets vedtak: 

1) Landsmøtet 2019 tar Norsk Fosterhjemsforenings årsregnskap og revisjonsberetning for 

2017 til orientering. 

2) Landsmøtet 2019 tar Norsk Fosterhjemsforenings årsregnskap og revisjonsberetning for 

2018 til orientering. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 
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Sak 4/19 Rapport fra kontrollutvalget for landsmøteperioden 2017-2019 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte:  

Landsmøtet 2019 tar kontrollutvalgets rapport for landsmøteperioden 2017 – 2019 til 

orientering. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 tar kontrollutvalgets rapport med tilleggsrapport for landsmøteperioden 

2017 –2019 til orientering. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

 

 

Sak 5/19 Innkomne forslag 

 

Sak 5.1/19 Kommune- og regionreform – fra 01.01.2020 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 2019:  

1) 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.  

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

hovedstyret at noen fylker starter sammenslåingsprosess fra 2020.  

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

sekretariat underveis.  

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

legges frem for landsmøte 2021. 

5) 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.  

6) 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.  

 

Nytt forslag fra Østfold: 

Forslag til nytt pkt. 6: 

Med bakgrunn i pkt 1-5 gis hovedstyret fullmakt til å fravike gjeldende vedtekter der disse 

ER til hinder fra gjennomføringen av regionsreformen i løpet av landsmøteperioden 2019-

2021. 

Det skal kun fravikes der dette er strengt nødvendig. Organisasjonen skal holdes løpende 

orienter om avvikene. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt  
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Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

Landsmøtets vedtak: 

Vedtatt med endring i pkt. 6 

1) 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.  

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

hovedstyret at noen fylker starter sammenslåingsprosess fra 2020.  

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

sekretariat underveis.  

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

legges frem for landsmøte 2021. 

5) 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.  

6) Med bakgrunn i pkt 1-5 gis hovedstyret fullmakt til å fravike gjeldende vedtekter der 

disse ER til hinder fra gjennomføringen av regionsreformen i løpet av 

landsmøteperioden 2019-2021. 

Det skal kun fravikes der dette er strengt nødvendig. Organisasjonen skal holdes 

løpende orienter om avvikene. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt med endring. 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

 

 

 

Sak 5.2/19 Hvordan etablere fylkesstyrer som er demokratisk valgt i tider med 

skrinn rekruttering? 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 2019: 

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

organisasjonen 

- dersom en fylkesforenings drift ligger nede 

- eller det er forsøkt avholdt årsmøte etter vedtektene, og det må gjennomføres et 

ekstraordinært årsmøte der det er vanskelig å samle medlemmene fysisk ved oppmøte.  

 

1. 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:  

 

a) Interimsstyre (midlertidig styre) 

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

fylkesforeninger der det foreligger vansker med rekruttering av fylkesstyre gjennom 
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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 får etablert et fylkesstyre iht 

vedtektenes kap. 5 

• å ta seg av det forberedende arbeidet før 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. deltakelse i organisasjonskurs 

og ledersamling. 

 

Særskilte prosedyrer i unntakstilfelle: 

 

b) Adgang til forenklet 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, dog må alle vedtekter 

vedrørende frister og utsending av saksdokumenter overholdes. 

3. Protokoll ved forenklet årsmøtebehandling: 

Protokollen skal angi at saken er behandlet etter bestemmelsene for forenklet 

behandling i vedtektene. 

 

2. 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.  

 

3. Erfaringer og eventuelle ytterligere vedtektsendringer i forbindelse med elektronisk 

gjennomføring av fylkesforeningens årsmøte, legges frem for landsmøtet 2021. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 godkjenner hovedstyrets forslag om å gi et tillegg i Kap. 8 Generelle 

bestemmelser for organisasjonen 

- dersom en fylkesforenings drift ligger nede 

- eller det er forsøkt avholdt årsmøte etter vedtektene, og det må gjennomføres et 

ekstraordinært årsmøte der det er vanskelig å samle medlemmene fysisk ved oppmøte.  

 

1. 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:  
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a) Interimsstyre (midlertidig styre) 

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 får etablert et fylkesstyre iht 

vedtektenes kap. 5 

• å ta seg av det forberedende arbeidet før 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. deltakelse i organisasjonskurs 

og ledersamling. 

 

2. 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.  

 

3. Erfaringer og eventuelle ytterligere vedtektsendringer i forbindelse med elektronisk 

gjennomføring av fylkesforeningens årsmøte, legges frem for landsmøtet 2021. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

 

 

 



Sak 5.3/19 Forslag til endringer i vedtekter og retningslinjer 

§ 1-1 FORMÅL  

Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve 

kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.  

  

  

§ 1-1 FORMÅL  

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 oppvekstsvilkår 

og utviklingsstøttene 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  

• 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  

  Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 
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§ 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.  

  Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

 

 

§ 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.  

Hovedstyret er organisasjonens øverste myndighet mellom 

landsmøtene og jobber etter vedtak fattet av landsmøte. 

Hovedstyret delegerer daglig ledelse av organisasjonen og 

sekretariatet til generalsekretær.  

 

Organisasjonsleddene er hovedstyret og fylkesforening.  

Betegnelsen på fylkesforeningene er ”Norsk Fosterhjemsforening 

fra: «navn på geografisk inndeling». 

All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer. 
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Nytt forslag fra Buskerud: 

Tillegg til tredje avsnitt:  

Hovedstyret deleger daglig ledelse av organisasjonen og 

sekretariatet til generalsekretær etter gitte retningslinjer i henhold 

til vedtektene. 

Avstemming: Vedtatt med 25 stemmer mot 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

  Avstemning: Enstemmig vedtatt med endring fra Buskerud 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

§ 1-3 Organisasjon  

Landsmøtet er Norsk Fosterhjemsforenings øverste myndighet.  

Hovedstyret er organisasjonens øverste myndighet mellom 

landsmøtene og jobber etter vedtak fattet av landsmøte. 

Hovedstyret delegerer daglig ledelse av organisasjonen og 

sekretariatet til generalsekretær etter gitte retningslinjer i henhold til 

vedtektene. 

Organisasjonsleddene er hovedstyret og fylkesforening.  

Betegnelsen på fylkesforeningene er ”Norsk Fosterhjemsforening 

fra: «navn på geografisk inndeling». 

All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer. 
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§ 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 HOVEDMEDLEMSKAP  

Fosterhjem, besøkshjem, beredskapshjem, familiehjem og tilsvarende 

ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk 

Fosterhjemsforening.  

 

Et fosterhjem har ett medlemskap, alle i husstanden over 16 år har de 

samme rettigheter og plikter i organisasjonen.  

Forslag fra Hedmark: 

Endring i andre setning: 

Et fosterhjem har ett medlemskap og begge fosterforeldre har 

de samme rettigheter. 

Avstemming: Forslaget falt med overveldende flertall 

 

Forslag fra Nordland: 

Endring i andre setning: 

Et fosterhjem har ett medlemskap. Alle hjemmeboende barn i 

husstanden, fra 16 - 25 år, har de samme rettigheter og plikter 

i organisasjonen. 

Avstemming: Vedtatt mot 3 stemmer 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

  Avstemning: Enstemmig vedtatt med endring fra Nordland 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

§ 2-1 HOVEDMEDLEMSKAP  
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Fosterhjem, besøkshjem, beredskapshjem, familiehjem og tilsvarende 

ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk 

Fosterhjemsforening.  

 

Et fosterhjem har ett medlemskap, alle hjemmeboende barn i 

husstanden, fra 16 – 25 år, har de samme rettigheter og plikter i 

organisasjonen. 
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§ 3-1 REPRESENTASJON OG DELTAKELSE  

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. 

 

Landsmøtet kan oppnevne møteledere blant de øvrige 

medlemmer av foreningen. 

 

Beregningsgrunnlaget for antall delegater til landsmøtet er 

betalende medlemmer pr. 31.12 siste året før landsmøtet. Her 

teller kun medlemmer etter § 2-1 og § 2-3. 

 

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. 

§ 3-1 REPRESENTASJON OG DELTAKELSE  

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. 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. Fremmøtte delegater ved landsmøtet er stemmeberettiget. 

Stemmer kan ikke overføres ved fullmakt. 

 

Delegater og observatører må være betalende medlemmer. 

 

Landsmøtet kan oppnevne møteledere blant de øvrige medlemmer av 

foreningen. 

 

Beregningsgrunnlaget for antall delegater til landsmøtet er betalende 

medlemmer pr. 31.12 siste året før landsmøtet. Her teller kun 

medlemmer etter § 2-1 og § 2-3. 

  

Til Landsmøtet møter hovedstyrets medlemmer 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 den aktuelle komite.   
 

 Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 
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§ 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 

§ 3-5 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 for perioden, legges frem til orientering  

8. Årsregnskap med revisors beretning for perioden, legges frem til 

orientering  

9. Rapport fra kontrollkomiteen 

10. Innkomne forslag 

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 prioritert 

rekkefølge etter antall stemmer       

16. Valg av kontrollkomité 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 

varamedlemmer 

18. Valg av revisor  

  Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 
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Kontrollutvalg Kontrollkomité 

 

  Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

 

 

 

 

§ 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 SAKSFREMMING  

Saker til landsmøtet fremmes av fylkesforeningene gjennom fylkesstyret 

til hovedstyret. Valgkomitéen kan fremme saker gjennom hovedstyret 

som gjelder saker vedrørende vedtekter og retningslinjer for 

valgkomiteen. Kontrollkomiteen 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.  

 

  Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

  



§ 3-7 Valg og oppnevning  

Landsmøtet velger: 

a. Hovedstyret 

• Leder 

• Nestleder 

• 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). 

§ 3-7 Valg og oppnevning  

Landsmøtet velger: 

a. Hovedstyret 

• Leder 

• Nestleder 

• 4 medlemmer 

• 4 varamedlemmer 

b. Kontrollkomité 

• Leder 

• Nestleder 

• 1 medlem 

• 1 varamedlem 

c. Valgkomite 

• Leder 

• Nestleder 

• 1 medlem 

• 1 varamedlem 

Valgkomiteen velges etter innstilling fra hovedstyret. 

 

Valgperioden er to år.       

Leder og nestleder kan maksimalt sitte sammenhengende 3 perioder i 

samme verv i hovedstyre, kontrollkomité eller valgkomite.   

Leder og nestleder i de ulike organer velges hver for seg.    

Resterende medlemmer kan velges under ett. Varamedlemmer velges i 

prioritert rekkefølge etter antall stemmer.  

Styreleder i hovedstyret kan ikke på samme tid ha lederverv i 

fylkesforeningen.   

 

Medlemmer som er i nær familie kan ikke samtidig ha verv i 

hovedstyret, kontrollkomité og valgkomite (eks. ektefeller/samboere, 

foreldre/barn eller søsken).   

 

Landsmøtet oppnevner:   
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• Statsautorisert revisor  

Landsmøtet fastsetter retningslinjer for hovedstyret, kontrollkomité og 

valgkomite.    

Forslag fra kontrollkomité: 

1 varamedlem i kontrollkomité og valgkomite endres til 2 

varamedlemmer 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

Forslag fra Sogn og Fjordane: 

Ta bort setningen som omhandler leder og nestleder i hovedstyret 

(setning nr 1.) 

Ny setning: Kontrollkomité og valgkomite kan maksimalt sitte i 

3 perioder i samme verv. 

 

Avstemming: Vedtatt med 15 stemmer mot (61 for) 

 

Forslag fra Møre og Romsdal: 

Landsmøtet oppnevner:   

• Registrert eller statsautorisert revisor  

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

 

  Avstemning: Enstemmig vedtatt med endringer fra kontrollkomité, 

Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

§ 3-7 Valg og oppnevning  

Landsmøtet velger: 

d. Hovedstyret 

• Leder 
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• Nestleder 

• 4 medlemmer 

• 4 varamedlemmer 

e. Kontrollkomité 

• Leder 

• Nestleder 

• 1 medlem 

• 2 varamedlemmer 

f. Valgkomite 

• Leder 

• Nestleder 

• 1 medlem 

• 2 varamedlemmer 

Valgkomiteen velges etter innstilling fra hovedstyret. 

 

Valgperioden er to år.       

Kontrollkomité og valgkomite kan maksimalt sitte i 3 perioder.   

Leder og nestleder i de ulike organer velges hver for seg.    

Resterende medlemmer kan velges under ett. Varamedlemmer 

velges i prioritert rekkefølge etter antall stemmer.  

Styreleder i hovedstyret kan ikke på samme tid ha lederverv i 

fylkesforeningen.   

 

Medlemmer som er i nær familie kan ikke samtidig ha verv i 

hovedstyret, kontrollkomité og valgkomite (eks. 

ektefeller/samboere, foreldre/barn eller søsken).   

 

Landsmøtet oppnevner:   

• Registrert eller statsautorisert revisor  
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Landsmøtet fastsetter retningslinjer for hovedstyret, kontrollkomité 

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.    

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

Eventuelle vedtektsendringer gjøres gjeldende umiddelbart etter 

vedtak i landsmøte. 

  Avstemning: Enstemmig vedtatt med endring  

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 
 

 



Landsmøteprotokoll 2019 
 

22 

Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 25.-27. oktober 2019 

§ 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.  

  Avstemning: Vedtatt mot 5 stemmer 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 

 

 

 

 

§ 4-2 Sammensetning og § 4-3 Hovedstyrets oppgaver  Hovedstyrets oppgaver  

Flyttes til hovedstyrets retningslinjer.  

Legges som vedlegg i vedtektene. 

  Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 
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Ny § 4-2 Saker til hovedstyret  

Saker til behandling i hovedstyret fremmes av hovedstyret, 

fylkesforeningene gjennom fylkesstyrene, kontrollkomité og 

generalsekretær. Valgkomiteen kan fremme saker som gjelder 

vedtekter og retningslinjer for valgkomiteen.   

Styreinstruks regulerer saker som behandles administrativt av 

generalsekretær. 

   Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 
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§ 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.  

MØTER  

Flyttes til hovedstyrets retningslinjer.  

Legges som vedlegg i vedtektene. 

   Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 
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Ny § 4-3 Beslutning  

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.  

   Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 

 

§ 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. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall 

medlemmer som har møtt frem. Hjemmeboende familiemedlemmer, 

fra og med fylte 16 år, får tale-, forslag- og stemmerett og kan møte 

på årsmøtet. 

   Avstemning: Enstemmig vedtatt med endringer fra tidligere 

paragraf (opp til 25 år) 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 



§ 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. 

§ 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.  

 Forslag til vedtektsendring ble trukket av hovedstyret 
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§ 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  

• Innkomne forslag  

• Fylkesforeningens aktivitetsplan  

• Fastsettelse av styrehonorar  

• Budsjett  

• Valg  

   Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 

 

 

 

§ 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 SAKSFREMMING  

Alle medlemmer kan fremme saker for årsmøtet. Slike saker må være 

fylkesstyret i hende senest 4 - fire uker før årsmøtet.  

   Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 
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§ 5-1-6 VALG  

Årsmøtet velger:  

a. Fylkesstyret:  

            Leder  

            Nestleder  

            Styremedlemmer  

            Varamedlemmer  

            Halvparten av styret er på valg hvert år. * 

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.  

§ 5-1-6 VALG  

*Årsmøtet velger:  

a. Fylkesstyret:  

            Leder  

            Nestleder  

            Styremedlemmer  

            Varamedlemmer  

            Halvparten av styret er på valg hvert år.   

Leder og nestleder velges hver for seg fortrinnsvis annethvert år.   

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. 

   Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 
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§ 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.  

   Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 
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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 2 

varamedlem. Disse kan ikke inneha andre tillitsverv i 

organisasjonen. 

Forslag fra kontrollkomiteen: 

Tillegg til 6-1 

Nyvalgt kontrollkomité tiltrer sine verv umiddelbart etter landsmøte. 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 

 

Forslag fra hovedstyret: 

Endring i 6-1 

Kontrollkomiteens oppgave er å påse at foreningens organisatoriske 

og økonomiske disposisjoner er i samsvar med Norsk 

Fosterhjemsforening sine vedtekter og vedtak. 

 

   Avstemning: Enstemmig vedtatt 
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Antall stemmeberettigede til stede: 78 

KAP.6 KONTROLLKOMITEEN 

§ 6-1 Kontrollkomiteens oppgave er å påse at foreningens 

organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar 

med Norsk Fosterhjemsforening sine vedtekter og vedtak. 

Nyvalgt kontrollkomité tiltrer sine verv umiddelbart etter 

landsmøte. 

§ 6-2 SAMMENSETNING 

Kontrollkomiteen består av leder, nestleder, 1 medlem, og 2 

varamedlem. Disse kan ikke inneha andre tillitsverv i 

organisasjonen. 

 

 

 

§ 6-3 RETNINGSLINJER FOR KONTROLLUTVALGET  

1. OPPGAVER  

RETTINGSLINJER FOR KONTROLLKOMITEEN  

Flyttes som vedlegg i vedtektene. 

   Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 
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§ 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 

varamedlemmer 

• Til kontrollkomité: Leder, nestleder, 1 medlem, 2 

varamedlemmer 

Valgkomiteens innstilling av kandidater til hovedstyre og 

kontrollkomité legges ut på intranett sammen med øvrig saksliste og 

saksdokumenter 6 – seks uker før landsmøtet finner sted. 

   Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 

 

 

 

Nytt forslag fra Kontrollutvalget til §7-1: 

Nyvalgt valgkomite tiltrer sine verv umiddelbart etter landsmøte. 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 
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§ 8-1 SAKSGANG  

Saker til behandling på landsmøtet og i hovedstyret fremmes 

av fylkesforeningene, hovedstyret, kontrollutvalget og 

generalsekretær.  

§ 8-1 SAKSFREMMING 

Saker til behandling på landsmøtet fremmes av 

fylkesforeningene, hovedstyret, kontrollkomité og 

generalsekretær. 

   Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 

 

 

§ 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 ENDRINGER I VEDTEKTER OG RETNINGISLINJER 

§ 8-3-1 Vedtektsendringer  

Vedtektsendringer kan bare vedtas på ordinært landsmøte. 

Endringsforslag må være angitt i innkallingen. Endringer i 

vedtektene krever 2/3 flertall.  

§ 8-3-2 Retningslinjer  

Landsmøtet, eller den landsmøtet delegerer oppgaven til, vedtar med 

alminnelig flertall retningslinjer for foreningens arbeid.  

   Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 
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§ 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.  

b. 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 

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.  

§ 8-5 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON  

Nytt § 8-5-1 som erstatter tidligere innhold i § 8-5 

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.  

   Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 



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, -kontrollkomité, -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  

• Norsk Fosterhjemsforening skal ivareta sensitiv informasjon på en forsvarlig måte  

• Tillitsvalgte og ansatte forplikter seg til å underskrive en taushetserklæring  
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Etiske retningslinjer for Norsk Fosterhjemsforening forts. 

 

 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. Styremøtene kan gjennomføres elektronisk.  

 

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. 

 

Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 77 

 

  



Landsmøteprotokoll 2019 
 

38 

Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 25.-27. oktober 2019 

RETNINGSLINJER FOR KONTROLLKOMITEEN  
 

1. Generelt  

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

 

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.  

 

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 foreningens 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. 
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RETNINGSLINJER FOR KONTROLLKOMITEEN forts.  
 

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

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

dokumentasjon. 

 

Nytt forslag fra kontrollkomiteen: 

Andre setning i avsnitt 5:  

«Utgifter til ytterligere møter dekkes etter plan for arbeidet til kontrollkomiteen frem til 

landsmøtet.»  

Erstatters med: 

Behov for dekning av utgifter utover det oppsatte avklares med hovedstyret. 

 

Avstemming av forslag fra kontrollkomiteen: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 

 

 

Nytt forslag fra kontrollkomiteen: 

Andre avsnitt under pkt. 3: 

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.  

Erstattes med: 

Kontrollkomiteen rapporterer til landsmøtet for perioden fra landsmøtet til landsmøtet og gir 

blant annet uttalelser om årsberetning og regnskap. Kontrollkomiteen sendes sin foreløpige 

rapport til sekretariatet 8 – åtte uker før landsmøtet finner sted. Rapporten sendes ut sammen 

med øvrige saksdokumenter 6 – seks uker før landsmøtet. Endelig underskrevet rapport 

legges frem i landsmøtet. 

 

Avstemming av forslag fra kontrollkomiteen: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 

 

Avstemning: Enstemmig vedtatt med endringer fra kontrollkomiteen 

Antall stemmeberettigede til stede: 78 
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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.  

  

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 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.   

 

 



Landsmøteprotokoll 2019 
 

41 

Landsmøte i Norsk Fosterhjemsforening 25.-27. oktober 2019 

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN forts. 
 

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 landsmøte 

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 landsmøte finner sted.  

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

forslag med presentasjon og cv.  

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

gjennomført på landsmøte.  

 

 

mailto:valgkomiteen@fosterhjemsforening.no
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RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN forts. 

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. 

Avstemning: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 77  
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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 

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 som 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  
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• brudd på foreningens vedtekter, verdier og etiske retningslinjer 

• økonomiske misligheter  

• andre kritikkverdige forhold.  

 

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. 

 

http://www.fosterhjemsforening.no/
mailto:varsling@fosterhjemsforening.no
mailto:varsling@fosterhjemsforening.no
mailto:varsling@fosterhjemsforening.no
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Varselet bør beskrive grunnlaget for observasjon eller bekymring og være så konkret som 

mulig. 

 

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.  
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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.  

 

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.  
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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.  

 

Forslag fra Hordaland: 

Tillegg i 6. avsnitt: Innstillingen skal begrunnes. 

 

Avstemning av forslag fra Hordaland: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 77 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 2019:  

1. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne fremlagt forslag til endringer og 

tillegg i Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter. 

2. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne nye og endrede retningslinjer for 

hovedstyret 

3. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne forslag til nye og endrede 

retningslinjer for kontrollkomité. 

4. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne forslag til nye og endrede 

retningslinjer for valgkomite. 

5. Landsmøtet 2019 anmodes å delegere til hovedstyret å fastsette regler for varsling, 

suspensjon og eksklusjon, med utgangspunkt i landsmøtets innspill og behandling av 

saken 5.3/19 Retningslinjer for varsling, suspensjon og eksklusjon. 

6. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å gi sekretariatet myndighet til språkvask av 

vedtektene, uten at dette skal endre vedtakets innhold. 

 

Avstemming pkt 1 i hovedstyrets innstilling 

1. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne fremlagt forslag til endringer og 

tillegg i Norsk Fosterhjemsforenings vedtekter. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 77 
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Avstemming pkt 2-6 i hovedstyrets innstilling 

2. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne nye og endrede retningslinjer for 

hovedstyret 

3. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne forslag til nye og endrede 

retningslinjer for kontrollkomité. 

4. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne forslag til nye og endrede 

retningslinjer for valgkomite. 

5. Landsmøtet 2019 anmodes å delegere til hovedstyret å fastsette regler for varsling, 

suspensjon og eksklusjon, med utgangspunkt i landsmøtets innspill og behandling av 

saken 5.3/19 Retningslinjer for varsling, suspensjon og eksklusjon. 

6. Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å gi sekretariatet myndighet til språkvask av 

vedtektene, uten at dette skal endre vedtakets innhold. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 77 

 

 

 

 

Sak 6/19 Langtidsbudsjett 2020 – 2022 og fastsettelse av kontingent og 

styrehonorar for 2020 – 2022 

 

Sak 6.1/19 Fremtidig fordeling av driftsmidler til fylkesforeningene 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 2019:  

1) Kontingentrefusjonen opprettholdes som i dag – 55% til fylkene og 45% sentralt. 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å støtte hovedstyrets fremlagte forslag 

om at sentralt budsjett kr 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 oppheve Landsmøtets vedtak fra 2011 i sak 

6/11 pkt 2a, 2b og 2c. 

(Pkt 2a Alle fylker får utbetalt kr 15 000,- i driftsstøtte. 

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

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

å søke sentralt på driftsmidler på lik linje med andre.)  

 

Forslag fra hovedstyret: 

2) b. Fylkesleder, eller en annen i dennes fravær, til ledersamling (hvert annet år) 

 

Avstemming av forslag fra hovedstyret: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 75 
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Landsmøtets vedtak: 

Vedtatt med endring 

1) Kontingentrefusjonen opprettholdes som i dag – 55% til fylkene og 45% sentralt. 

2) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å støtte hovedstyrets fremlagte forslag 

om at sentralt budsjett kr 500.000,-, dekker følgende: 

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

b. Fylkesleder, eller en annen i dennes fravær, 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 oppheve Landsmøtets vedtak fra 2011 i sak 

6/11 pkt 2a, 2b og 2c. 

(Pkt 2a Alle fylker får utbetalt kr 15 000,- i driftsstøtte. 

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

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

å søke sentralt på driftsmidler på lik linje med andre.)  

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 75 

 

 

 

 

Sak 6.2/19 Medlemskontingent 

Medlemskontingenten ble endret fra kr 510,- til kr 540,- i landsmøtet 2017.  

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 2019:  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 at det ikke gjøres endringer i nåværende kontingent 

som ligger på kr 540.-. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 endrer ikke i nåværende kontingent som ligger på kr 540.-. 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

 

Antall stemmeberettigede til stede: 75 
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Sak 6.3/19 Endring av honorar til medlemmer av hovedstyret 

Honorar for hovedstyrets medlemmer ble vedtatt økt gjennom landsmøtevedtak i 2017.  

Leder får p.t. et honorar på kr 75 000,-, nestleder kr 35 000,- og medlem kr 30 000,- per år. 

Honoraret foreslås indeksreguleres fra 2017 nivå, med virkning fra 2020. Indeksjusteringen 

med 4% er lagt inn i langtidsbudsjetter for 2020-2022. 

 

Forslag fra kontrollkomiteen: 

Skal gjelde valgkomiteen og kontrollkomiteen. 

 

Forslaget ikke gyldig, da dette er en helt ny sak. 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 2019:  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 om å indeksregulere honorarene for medlemmer i 

hovedstyret med årlig 4%.  

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 indeksregulere honorarene for medlemmer i hovedstyret med årlig 4%. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

 

 

 

Sak 6.4/19 Langtidsbudsjett 2020 – 2021 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 2019:  

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

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 godkjenner langtidsbudsjett for 2020-2022. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 
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Sak 6.5/19 Oppnevning av statsautorisert revisor 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 2019:  

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

revisor for Norsk Fosterhjemsforening i perioden 2019-2021. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 godkjenner revisor Eivin Redbo fra BDO AS som revisor for Norsk 

Fosterhjemsforening i perioden 2019-2021. 

 

Avstemming: Enstemmig vedtatt ved akklamasjon 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 

 

 

 

 

Sak 7/19 Handlingsplan for Norsk Fosterhjemsforening 2020 – 2022 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøtet 2019:  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å godkjenne handlingsplan for 2020-2022. 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 godkjenner følgende handlingsplan for 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» 

 

1. 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.  

 

2. Overordnede felles ambisjoner både lokalt og nasjonalt 
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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 

➢ 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.  
 

Avstemming: Enstemmig vedtatt 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 
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Sak 8/19 Valg 

Sak 8.1/19 Valg av hovedstyre 2020 – 2021 

Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre:  

Styreleder: 

 

Nestleder: 

Valgkomiteens innstilling Andre valgbare kandidater 

Merete Skaarud  

 

Styremedlemmer: 

Valgkomiteens innstilling Andre valgbare kandidater 

Helle Christensen 

Inge Kirkenes 

Marianne Sollund 

Stig Christophersen 

Gunnel Broshaug  

Heidi D.L. Knardal  

Mette Westergren  

Randi Hæggernæs. 

 

Varamedlemmer: 

Valgkomiteens innstilling Andre valgbare kandidater 

Heidi D.L. Knardal  

Heidi Nordengen 

Randi Hæggernæs 

 

Irene L. Hotvedt  

Marianne Sollund  

Mette Westergren 

Tone Kolås 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 godkjenner følgende hovedstyre i perioden 2020 – 2021: 

Leder i hovedstyret Lene Printzlau Våmartveit 

Nestleder i hovedstyret Merete Skaarud 

Styremedlem i hovedstyret Helle Christensen 

Styremedlem i hovedstyret Stig Christophersen 

Styremedlem i hovedstyret Gunnel Broshaug  

Styremedlem i hovedstyret Inge Kirknes 

Varamedlem 1 i hovedstyret Heidi Nordengen 

Varamedlem 2 i hovedstyret Marianne Sollund  

Varamedlem 3 i hovedstyret Heidi D.L. Knardal  

Varamedlem 4 i hovedstyret Randi Hæggernæs 

Valgkomiteens innstilling Andre valgbare kandidater 

Lene Printzlau Våmartveit  
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Avstemming: 

Verv Navn Antall stemmer 

Leder 

 

Lene Printzlau Våmartveit Enstemmig vedtatt ved akklamasjon 

 

Verv Navn Antall stemmer 

Nestleder 

 

Merete Skaarud Enstemmig vedtatt ved akklamasjon 

 

Verv Navn Antall stemmer 

Styremedlem 

 

 

Helle Christensen 

Inge Kirknes 

Marianne Sollund 

Stig Christophersen 

Gunnel Broshaug  

Heidi D.L. Knardal  

Randi Hæggernæs 

54 

44 

40 

48 

46 

32 

40 

 

Verv Navn Antall stemmer 

Varamedlem 

 

 

 

Heidi D.L. Knardal  

Heidi Nordengen 

Randi Hæggernæs 

Tone Kolås 

Irene L. Hotvedt  

Marianne Sollund  

 

48 

69 

45 

38 

42 

58 

 

Antall stemmeberettigede til stede: 76 
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Sak 8.2/19 Valg av kontrollutvalg 2020 – 2021 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt kontrollkomiteen:  

 

Leder: 

Valgkomiteens innstilling Andre valgbare kandidater 

Mette Westergren  

 

Nestleder: 

Valgkomiteens innstilling Andre valgbare kandidater 

Solfrid Ruud Rekdal Svein Arne Karlsen 

 

Medlem:  

Valgkomiteens innstilling Andre valgbare kandidater 

Gine Sægrov Solfrid Ruud Rekdal 

  

Vara: 

Valgkomiteens innstilling Andre valgbare kandidater 

1. vara: Gine Sægrov 

2. vara: Ragni Tvetene 

 

 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 godkjenner følgende kontrollkomité for perioden 2020 – 2021: 

Leder  

 

Mette Westergren 

Nestleder 

 

Svein Arne Karlsen 

Styremedlem 

 

Solfrid Ruud Rekdal 

1. Varamedlem 

 

Gine Sægrov 

2. Varamedlem Ragni Tvetene 
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Avstemming: 

Verv Navn Antall stemmer 

Leder i 

kontrollkomiteen 

 

Mette Westergren Enstemmig vedtatt ved akklamasjon 

 

 

Verv Navn Antall stemmer 

Nestleder i 

kontrollkomiteen 

 

Solfrid Ruud Rekdal 

Svein Arne Karlsen 

22 

54 

 

 

Verv Navn Antall stemmer 

Medlem i 

kontrollkomiteen 

 

Gine Sægrov 

Solfrid Ruud Rekdal 

36 

40 

 

Verv Navn Antall stemmer 

1. vara i 

kontrollkomiteen 

Gine Sægrov Enstemmig vedtatt ved akklamasjon 

 

 

vedtatt ved akklamasjon. 

Verv Navn Antall stemmer 

2. vara i 

kontrollkomiteen 

Ragni Tvetene Enstemmig vedtatt ved akklamasjon 
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Sak 8.3/19 Valg av valgkomite 2020 – 2021 

 

Hovedstyrets innstilling til landsmøte:  

Hovedstyret anmoder landsmøtet 2019 å vedta følgende forslag personer til å sitte i 

valgkomiteen for 2020-2021:  

 

Leder: 

Hovedstyrets innstilling Andre valgbare kandidater 

Monica Sjursen Skogland  

 

Nestleder: 

Hovedstyrets innstilling Andre valgbare kandidater 

Monica Holst  

 

Medlem:  

Hovedstyrets innstilling Andre valgbare kandidater 

Kari Janne Stenersen Tom Ophus 

  

Vara: 

Hovedstyrets innstilling Andre valgbare kandidater 

4. vara Kari Janne Stenersen 

5. vara Frode Aker-Bjørke 

 

 

 

Landsmøtets vedtak: 

Landsmøtet 2019 godkjenner følgende valgkomite for perioden 2020 – 2021: 

Leder  

 

Monica Sjursen Skogland 

Nestleder 

 

Monica Holst 

Medlem 

 

Tom Ophus 

1. Varamedlem Kari Janne Stenersen 

2. Varamedlem Frode Aker-Bjørke 
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Avstemming: Enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 

Verv Navn Antall stemmer 

Leder i 

valgkomiteen 

 

Monica Sjursen Skogland Enstemmig vedtatt ved akklamasjon 

 

Verv Navn Antall stemmer 

Nestleder i 

valgkomiteen 

 

Monica Holst Enstemmig vedtatt ved akklamasjon 

 

Verv Navn Antall stemmer 

Medlem i 

valgkomiteen 

 

Kari Janne Stenersen 

Tom Ophus 

36 

40 

 

Verv Navn Antall stemmer 

1. vara i 

valgkomiteen 

 

1. vara Kari Janne Stenersen 

 

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon 

 

 

Verv Navn Antall stemmer 

2. vara i 

valgkomiteen 

 

2. vara Frode Aker-Bjørke Enstemmig vedtatt ved akklamasjon 
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