
 

 
         ÅRSBERETNING 2020  

 Norsk Fosterhjemsforening Oslo og 
Norsk Fosterhjemsforening Akershus 

 
Norsk Fosterhjemsforening Akershus og Norsk Fosterhjemsforening Oslo er to selvstendige 
fylkesforeninger, men har i 2020 hatt felles styre og medlemsaktiviteter. 
 
1.1 Årsmøte 2020 
Norsk Fosterhjemsforening Oslo og Norsk fosterhjemsforening Akershus avholdt et felles årsmøte 
søndag 9. februar 2020 på Ellingsrud skole, i kombinasjon med et temamøte. Årsmøtet ble 
gjennomført i etterkant av temamøtet. 
Hver fylkesforening gjennomførte valg av styremedlemmer. 
 
Etter årsmøtet 2020 til Norsk Fosterhjemsforening Akershus og Norsk Fosterhjemsforening Oslo 
kunne følgende styre konstituere seg: 
  
Leder og webansvarlig:  Hilde Nyman - Oslo 
Nestleder og kasserer  Monica --- Oslo 
Styremedlem   Jan Henning Kjærsrud - Oslo    
Styremedlem:   Heidi Pettersen – Oslo 
Fylkesleder Akershus:  Henne Nerland – Akershus 
Nestleder Akershus  Ellen Katrin Ege 
Styremedlem    Glenn Krantz – Akershus 
Styremedlem   Wenche Sørlie - Akershus 
 

2. Medlemsutvikling  
 

Medlemsutviklingen i Norsk Fosterhjemsforening Oslo i 2020 
Norsk Fosterhjemsforening Oslo, ble stiftet 15. november 1991. 
Det er færre barneverntjenester som betaler medlemskap for fosterfamiliene, og 
fosterhjemsforeningen får ikke kjennskap til nye fosterfamilier og muligheten til å rekruttere disse 
som medlemmer. På tross av oppfølging, har det vært stort fall i antall medlemmer.   
 
Ved inngangen til 2020 hadde Norsk Fosterhjemsforening Oslo 149 medlemmer. Pr. 31.12.20 var 
medlemstallet 134 medlemmer, noe som er en nedgang på 15 medlemmer. Det er 112 ordinære 
medlemmer og 22 støttemedlemmer. 32 medlemmer valgte å melde seg ut i løpet av 2020, mens det 
kom til 21 nye medlemmer. 
 
Medlemsutviklingen i Norsk Fosterhjemsforening Akershus i 2020 
Norsk Fosterhjemsforening Akershus ble stiftet 15. oktober 1970. 
 
Ved inngangen til 2020 hadde Norsk Fosterhjemsforening Akershus 240 medlemmer. Pr. 31.12.20 var 
medlemstallet 238 medlemmer, noe som er en nedgang på 2 medlemmer. Det er 221 ordinære 
medlemmer og 17 støttemedlemmer. 47 medlemmer valgte å melde seg ut i løpet av 2020, mens det 
kom til 43 nye medlemmer. 
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3 Styrearbeid 
Styret hadde i 2020 fem styremøter; to fysisk og fire digitale. (Februar, april, august, oktober og 
desember) 
 
I en intern Facebookgruppe for styret diskuteres saker løpende – saker av mer praktisk karakter i 
forhold til planlegging og fordeling av arbeidsoppgaver i forkant av arrangement, og høringer 
etterspurt av sekretariatet til Norsk Fosterhjemsforening. 
 

4 Representasjon 
Det har i liten grad vært møter og kurs i dette året – som har vært preget av Covid-19.  
Hilde Nyman og Hanne Nerland har deltatt på regionsamlinger for region Øst samt ledersamlinger for 
Norsk Fosterhjemsforening sentralt (begge deler digitale samlinger). 
 

5 Regionsamarbeid i Region øst 
Sentralt har Norsk Fosterhjemsforening igangsatt en prosess for å slå sammen Fylkesforeningene i 
Viken. På grunn av det historisk tette samarbeidet mellom Oslo og Akershus, har vi valgt å holde på 
dette, og utsette eventuell sammenslåing av Akershus med de øvrige fylkesforeningene i Viken 
(tidligere Østfold og Buskerud).   
 

6 Informasjonsarbeid 
Foreningen har holdt kontakt med medlemmene gjennom Facebooksiden og ved e-post utsendelser. 
 
I 2020 ble retningslinjene for grupper på Facebook endret, slik at de to Facebookgruppene for 
medlemmer i Akershus/Oslo, ikke lenger er «hemmelige», men «lukket». Det innebærer blaant annet 
at gruppene nå er søkbare, men kun medlemmer kan se hva som publiseres der. Hilde Nyman har i 
2020 vært administrator for begge Facebooksidene til Oslo og Akershus, og fører kontroll med at 
med at de som søker medlemsskap i gruppen, faktisk er medlemmer.  
Facebooksidene er vår største informasjonskanal. Der legges det ut invitasjoner til arrangementer og 
aktuelle artikler innen fosterhjemsomsorg, barnevern og annet aktuelt stoff angående barn og unge. 
Alle medlemmer oppfordres til å være del av fellesskapet der. Er fosterfamilien ikke medlem, men 
ønsker å bli det – send en e-post til oslo@fosterhjemsforening.no 
 
Vi savner fortsatt telefonnumre og e-postadresser til flere medlemmer i Oslo og Akershus, og gjør 
«dugnader» i rykk og napp for å samle inn dette manuelt. Medlemsutsendelse per post er en 
tidkrevende prosess med frivillig arbeid, og økonomisk ikke en god løsning.  
 

8   Medlemsaktiviteter 
I 2020 har alle medlemsaktiviteter vært felles for Norsk Fosterhjemsforening Akershus og Norsk 
Fosterhjemsforening Oslo. 
 
8.1 Temamøter for fosterforeldre: 
 
09.02.20: Temadag på Ellingsrud skole 
Cecilie Fjelltun, fra Bufetat Lillestrøm holdt foredrag om det å være fosterhjem. Hun hadde også et 
innlegg der hun gikk igjennom og kommenterte barnevernssakene som har vært oppe i EMD  og 
forklarte dommene i disse sakene, på et generelt grunnlag. Det var 13 medlemmer tilstede. 
 
Vi forsøkte også å avholde en temadag for fosterforeldre 15.11.20. Men dette måtte avlyses på 
grunn av koronarestriksjoner. Vi håper å kunne gjennomføre dette høsten 2021 i stedet for.    
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8.2  Familieaktiviteter 
24.01.20: Vintersportsdag i Grefsenkollen. Deltakere i bakken var både barn og unge, og 
fosterforeldre. 
 
Den tradisjonelle førjulsdagen for hele fosterfamilien med nissegrøt og juleverksted måtte avlyses på 
grunn av Covid-19. 
 
8.3  Ungdomsaktiviteter 
Det var planlagt en hyttetur for ungdommer til Blåhaug speiderhytte og førjulsdag for hele 
fosterfamilien, men begge deler måtte avlyses på grunn av corona. 
 
Vi arrangerte baristakurs for ungdom i samarbeid med Coca-Cola. 
 
Enkelte aktiviteter for ungdom (i samarbeid med Ung Norge) ble avholdt; båttur, UngCafe og 
gaveutdeling før jul. 
 
8.4  For hele fosterfamilien 
Hilde Nyman gjennomførte to intervjuer som ble sendt live på Facebook. 19.05.20 intervjuet hun 
tidligere fosterbarn – nå komiker Trine-Lise Olsen på Facebooksidene til Oslo og Akershus med totalt 
rundt 150 visninger. 16.12.20 intervjuet hun den kjente kokken Christopher Davidsen – som også er 
tidligere fosterbarn, men denne gangen ble intervjuet sendt både på Facebooksidene til Oslo og 
Akershus – samt siden til Norsk Fosterhjemsforening sentralt. Totalt har intervjuet fått nærmere 
5300 visninger per 2. februar.   
 

   9   Samarbeidspartnere 
Norsk Fosterhjemsforening Oslo er støttemedlem i foreningen Voksne for barn og støttemedlem i 
Landsforeningen for barnevernsbarn. Vi er samarbeidspartnere med UngNorge, avdeling Oslo. 
 
  10 Økonomi 
Per 31.12.2020 har Norsk Fosterhjemsforening Akershus egenkapital på kr: 360 176,82. 
Per 31.12.2020 har Norsk Fosterhjemsforening Oslo egenkapital på kr: 194 153,32. 
 

11 Status  
Vi vil arbeide for at de unge skal få sterkere tilknytning til Fosterhjemsforeningen, oppleve seg som 
medlemmer i foreningen gjennom egne ungdomsaktiviteter. 
 
Vi er bekymret for den manglende rettssikkerheten som fosterhjemmet og dets medlemmer fortsatt 
har, iberegnet rettssikkerheten til fosterbarn. Vi er bekymret for de økonomiske forholdene som ikke 
synes å bli forbedret, vil hindre rekruteringen av nye fosterhjem og muligheten til å beholde 
eksisterende fosterhjem av økonomiske årsaker. 
 
 

 
Hilde Nyman      Hanne Nerland 
Fylkesleder       Fylkesleder 
Norsk Fosterhjemsforening Oslo    Norsk Fosterhjemsforening Akershus 
(sign.)       (sign.) 
 


