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SAMMENDRAG  
9 av 10 barn som ikke kan bo sammen med sine foreldre, der barneverntjenesten har ansvar 

for omsorgen, bor i fosterhjem. Fosterhjemmene er hjørnestenen i norsk barnevern. Det er 

skrikende mangel på fosterhjem, og utilsiktede flyttinger er fremdeles skremmende høyt.  

Rettssikkerheten til barn i fosterhjem er fortsatt svak. Mange ansatte i 

barnevernstjenestene gjør en strålende jobb. Men det er fortsatt mye vilkårlighet og 

tilfeldighet i vurderinger fra barneverntjenestene, og altfor mye er personavhengig og det 

svikter på systemnivå. I tillegg mangler fosterforeldrene rettigheter for å kunne stå på for 

barnet og mangler klagemuligheter der det offentlige feiler i beslutninger som gjelder 

barnet. Det er også fosterforeldrene som bærer både økonomisk og juridisk risiko når de tar 

på seg kanskje det viktigste av alle samfunnsoppdrag.  

Det er disse overordnede utfordringene, samt mange flere praktiske utfordringer, som 

Norsk Fosterhjemsforening jobber for å bedre. 2022 har vært et år hvor det har vært mye 

utviklingsarbeid hos fagdirektorat og departement, og vi er med i utvalg, forum og 

referansegrupper.  

Vi skal bidra vesentlig til at Norge lykkes med fosterhjemsplasseringer – vi har 

brukerkompetansen og kan bidra til en mer treffsikker fosterhjemsomsorg på alle plan og i 

alle prosesser.  

Internt i organisasjonen er det avholdt styremøter som planlagt, både digitale og fysiske. 

Fylkesforeningene melder også om god aktivitet og deltakelse på fagdager og samlinger. 

Mange har også løftet det lokalpolitiske påvirkningsarbeidet i år. Ungdomsutvalget holder 

kursen og gjør seg stadig mer synlig i organisasjonen.  

Norsk Fosterhjemsforening opplever i større grad å være en synlig og relevant 

samfunnsaktør. Fosterhjemsundersøkelsen er etablert som en relevant og viktig 

brukerundersøkelse. I vårt fag- og interessepolitiske arbeid har vi opplevd flere 

gjennombrudd i saker vi har engasjert oss i.  

 

Våre medlemmer, støttespillere og følgere får jevnlig informasjon om hva som beveger seg 

på fosterhjemsfeltet og hvilke saker vi er opptatt av. Fosterhjemskontakt er fortsatt en viktig 

kilde til påfyll og informasjon for våre medlemmer og abonnenter.  

I 2022 kunne vi endelig åpne for søknader til Kajafondet. På rundt fire måneder tildelte vi 

støtte på til sammen kr 500 000 fordelt på 29 barn og ungdommer i fosterhjem eller under 

ettervern. Tilbudet er meget populært, og det blir spennende å se resultatene etter hvert. 

Vi har også i år søkt og fått tildelt midler til ulike prosjekter, fra både Barne-, ungdoms, og 

familiedepartementet og Stiftelsen DAM.  

Norsk Fosterhjemsforening kan vise til en stabil økonomi med god balanse mellom budsjett 

og regnskap.  
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ORGANISASJONEN  
Norsk Fosterhjemsforening er den eneste bruker- og interesseorganisasjonen som ivaretar 

alle medlemmer av fosterhjemmet; barn i fosterhjem, fosterforeldres egenfødte/adopterte 

barn og fosterforeldrene selv.  

Gjennom foreningens ca. 3000 fosterfamilier som medlemmer, rundt 150 tillitsvalgte og alle 

våre aktive fylkesforeninger - er Norsk Fosterhjemsforening en solid bidragsyter innen 

utvikling, brukerkompetanse og påvirkning på feltet.   

Norsk Fosterhjemsforening er en frivillig og demokratisk oppbygget organisasjon, med 

landsmøtet som øverste organ. Vedtak som fattes her, er bindende for alle ledd i 

organisasjonen. Kontrollkomiteen ser til at vedtekter blir fulgt. Mellom landsmøtene er 

hovedstyret foreningens øverste organ, og fylkesforeningene har et tilsvarende ansvar som 

hovedstyret, men på fylkesnivå. Sekretariatet er foreningens utøvende organ på nasjonalt 

nivå. 
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Hovedstyret  

Hovedstyret har i 2022 har gjennomført majoriteten av styremøtene digitalt, i tillegg til å 

behandle noen få saker digitalt på epost. Av totalt seks hovedstyremøter, ble fire avholdt 

digitalt. De fysiske styremøtene ble avhold i forbindelse med organisasjonskurset i april og 

Ledersamlingen i oktober. Totalt ble 69 saker behandlet.  

 

Hovedstyret har gjennom sine regionsansvarlige god kontakt med fylkesledere, og er tett på 

for å kunne tilby støtte til fylkene ved behov. I tillegg har regionsansvarlige hatt møter med 

fylkesledere i regionene, hvor også styreleder og generalsekretær har deltatt på forespørsel.  

 

Hovedstyret i 2022 har bestått av:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesforeningene 

2022 har vært et «komme-tilbake-til-normalen» år – også for våre fylkesforeninger. Vi har i 

større grad kunnet gjennomføre planlagte aktiviteter, samlinger og møter. Dette er viktig i 

foreningens arbeid for å rekruttere og pleie medlemmene lokalt. Mange fylkesforeninger 

har meldt om lange påmeldingslister til sine arrangementer, som gir et utgangspunkt for 

neste år.  

 

Flere fylkesforeninger har blitt enige om sammenslåinger. Aust- og Vest-Agder har gått 

sammen til Fosterhjemsforeningen Agder. På tampen av 2022 er også Hedmark og Oppland 

gått sammen til Fosterhjemsforeningen Innlandet. Fylkesforeningene Hordaland og Sogn Og 

Fjordane fikk godkjent sin søknad om å unntas fra landsmøtevedtaket om sammenslåing.  

 

Styreleder 

Lene P. Våmartveit 

Nestleder  

Merete Skaarud 

Styremedlem  

Helle Christensen 

Styremedlem  

Marianne Sollund 
Styremedlem 

Inge Kirknes 

Styremedlem 

Stig Christophersen  
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Aktiviteter i fylkesforeningene 

 

Fylkesforeningene fastsatte sine aktivitetsplaner for 2022 med utgangspunkt i Norsk 

Fosterhjemsforening sin handlingsplan. Fylkesforeningene arrangerer blant annet 

temakvelder, ungdomsturer og treff med aktiviteter, skidager, juleverksteder, samtalekurs 

og likepersonsarbeid.  

Fylkesforeningen drives av frivillige ildsjeler, som har et stort hjerte for fosterhjemssaken. I 

tillegg til å være fosterhjem engasjerer de seg og står på for foreningen og våre medlemmer. 

Årsmøter, familiehelger, aktiviteter, kafemøter m.m. for hele eller deler av familien kommer 

i stand takket være engasjerte tillitsvalgte i fylkesstyrene!  

 

Kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteen arbeider etter vedtatte retningslinjer og vedtekter for foreningen, og skal i 

landsmøteperioden påse at vedtekter og beslutninger blir fulgt. Landsmøtet behandler 

kontrollkomiteens rapport for landsmøteperioden.  

Kontrollkomiteen, som er valgt for perioden 2021-23, bestod i 2022 av:  

Solfrid Ruud Rekdal (leder), Susanne Kristiansen (nestleder) og Ragni Tvetene (medlem). 

Valgkomiteen 

Valgkomiteen arbeider etter vedtatte retningslinjer og vedtekter vedtatt i hovedstyret og 

landsmøtet.  Valgkomiteen, som er valgt for perioden 2021-23, bestod i 2022 av: Monica 

Sjursen Skogland (leder), Monica Holst (nestleder) og Tom Ophus (medlem). 
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Ungdomsutvalget  

Ungdomsutvalget har i 2022 bestått av fem ungdommer i alderen 18-22 år. Tre av 

ungdommene har bodd i fosterhjem og to er fostersøsken. En av ungdommene har hatt 

militærtjeneste, og har derfor ikke fått deltatt så mye. 

 

Utvalget er i involvert i forskjellige prosjekter i Norsk Fosterhjemsforening, og bidrar som 

brukermedvirkere i prosjektgrupper og konferanser. De er også med å bidra inn i 

videreutviklingen av Fosterhjemsundersøkelsen, og spesielt delen som har spørsmål rettet 

til ungdommer.  

 

Det er gjennomført flere møter i løpet av året, der fokuset har vært å finne aktiviteter å 

engasjere seg i samt å gjøre Ungdomsutvalget mer synlig i og utenfor organisasjonen. De 

fleste møtene er avhold digitalt, i tillegg til en fysisk sommersamling i juni.  

I november arrangerte vi samling med Ungdomsutvalget, hvor tre ungdommer fra utvalget 

deltok. Generalsekretær og organisasjonsrådgiver deltok fra sekretariatet. Vi har blitt enige 

om noen aktiviteter fram mot sommeren 2023: innspill til Fosterhjemsundersøkelsen 

2023/UNG23, deltakelse på fylkesforeningenes årsmøter, deltakelse/egen workshop på 

organisasjonssamlingen og deltakelse på lanseringen av Fosterhjemsundersøkelsen. 

Sekretariatet bistår også i arbeidet med mer synlighet internt med å oppdatere nettsider og 

spre kontaktinformasjon. I tillegg er det sendt inn to søknader til LNU for aktivitet rettet mot 

ungdom i foreningen.  

  

Samlinger for tillitsvalgte  

I april/mai arrangerte vi organisasjonskurs med i underkant av 70 deltakere fra 

fylkesforeningene, valgkomiteen, hovedstyret og kontrollkomiteen. Samlingen hadde fokus 

på felles aktiviteter i organisasjonen som fag- og interessepolitikk, brukermedvirkning, 

synlighet- og kampanjearbeid samt input om Brobyggerprogrammet.  

 

I slutten av oktober gjennomførte hovedstyret Ledersamling for styrene i fylkesforeningene, 

med totalt 19 deltakere i tillegg til hovedstyret og tre fra sekretariatet. Nesten alle 

fylkesforeningene var representert: Akershus, Finnmark, Hordaland, Møre og Romsdal, 

Nordland, Nord-Trøndelag, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, 

Vestfold/Telemark og Viken.  Deltakerne ga viktige tilbakemeldinger til «innspill til 

partiprogram” som skulle sendes alle servicekontorer i alle kommuner, og en kronikk som 

fylkesforeningene kunne tilpasse til lokale medier – veldig bra!  

Anette  

Halto 
Sigurd 

Christiansen 

Nyman 

Nicolai André 

Christensen 

Elisabeth 

Lamptey 

Henriette 

Gyving 
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Sekretariatet 

Sekretariatets ansatte og prosjektmedarbeidere har tatt med seg de positive erfaringene fra 

pandemien og jobbet hjemmefra det meste av 2022. Det jobbes fortrinnsvis på digitale 

plattformer både internt og ovenfor eksterne samarbeidspartnere, myndigheter og 

politikere. Dette fungerer godt og vi jobber kontinuerlig for å jobbe ressurseffektivt og se 

synergier i alt vi gjør.  

 

Vi har hatt noen nyansettelser i sekretariatet, og ser behovet for også å møtes fysisk en gang 

iblant. Det planlegges en personalsamling i 2023.  

 

I 2022 var vi følgende faste ansatte og prosjektansatte: 

- Generalsekretær i 100% stilling 

- Fag- og interessepolitisk ansvarlig i 100% stilling 

- Rådgiver administrasjon og organisasjon i 100% stilling – nyansatt fra september.  

- Regnskapsansvarlig i 60% stilling 

- Prosjektleder Brobyggerprogrammet i 80 % stilling  

- Brobyggerleder region sør og øst i 100% stilling 

- Prosjektleder Foreldreoppfølging 60 % stilling – nyansatt fra august. 

- Innleide prosjektressurser utgjør ca 200 % stilling i andre prosjekter. 

I tillegg har vi en redaktør av medlemsbladet Fosterhjemskontakt fra Edda Presse. 

 

Synlighet og kommunikasjon 

Norsk Fosterhjemsforening disponerer flere kommunikasjonskanaler for 

å nå våre medlemmer, tillitsvalgte og støttespillere. Vi sender 

regelmessig ut nyhetsbrev, bruker aktivt Facebook, og holder nettsiden 

oppdatert. Våre digitale kanaler når både medlemmer, fagpersoner og 

barnevernansatte på en effektiv måte. Vi har en jevn økning i antall 

følgere på Facebook og abonnenter på nyhetsbrevet. 

 

Fosterhjemskontakt er en av foreningens viktigste profileringskanaler. Denne når både 

medlemmer og faggrupper innen fosterhjemsomsorgen. 

 

Vi opplever i større grad også å være synlige og relevante for politikere og myndigheter. I 

2022 gjennomførte vi Fosterhjemsundersøkelsen for andre gang. Her svarte i overkant av 1 

300 av våre medlemmer på spørreundersøkelsen. De samlede tilbakemeldingene fra 

fosterfamiliene er unike, og vi opplever større etterspørsel etter vår brukerkompetanse.  

           

https://www.facebook.com/Fosterhjemsforening/
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VÅRE MEDLEMMER  
Per 31.12.2022 hadde Norsk Fosterhjemsforening 3 451 medlemmer, mot 3 230 

medlemmer per 31.12.2021. Av disse er 363 støttemedlemmer. Vi har også 380 registrerte 

husstandsmedlemmer.  

 

Det er imidlertid et etterslep på kontingentinnbetalinger for 2022. Mange av de som har 

blitt medlem hos oss, har ikke betalt medlemskontingenten for dette året. Vi antar at 

pandemien og generell økonomisk uro, er hovedårsakene til dette. Det er en prioritert 

oppgave å følge opp dette frafallet i 2023.  

FOSTERHJEMSKONTAKT  
Fosterhjemskontakt er et av foreningens viktigste tilbud til våre medlemmer! 

 

Norsk Fosterhjemsforening gir ut Fosterhjemskontakt, et fagtidsskrift og medlemsblad med 

fosterhjemsarbeid som tema. Tidsskriftet inneholder fagartikler, artikler og reportasjer om 

fosterforeldres og fosterbarns erfaringer, foreningens høringsinnspill, 

organisasjonsinformasjon, presentasjon av prosjekter, samt oppdateringer innenfor det 

politiske og faglige arbeidet på barneverns- og fosterhjemsfeltet. Fosterhjemskontakt kom 

ut i fire utgaver i 2022, hvor alle kom i både papir og digital utgave.  

 

Ved utgangen av 2022 hadde Fosterhjemskontakt 181 abonnenter i tillegg til medlemmene 

som også får tilsendt tidsskriftet. I tillegg har vi 38 gaveabonnement til blant annet 

stortingspolitikere, Barneombudet og Barne- og likestillingsdepartementet.  

 

Utover de faste spaltene med juridisk og faglig rådgivning, nytt fra fylkesforeningene og 

Ungdomsutvalget, har hver utgave hatt et hovedtema:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1/22: 

Kultur og identitet 

2/22: 

Fosterhjemsundersøkelsen 

3/22:  

Midlertidighet,  

samvær og tilbakeføring 

4/22:  

Ettervern 
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FOSTERHJEMSUNDERSØKELSEN  
Fosterhjemsundersøkelsen ble gjennomført for andre gang i 2022. Brukerundersøkelsen ble 

sendt til våre 3 400 medlemmer og fosterhjem, hvor 1 300 responderte. Undersøkelsen gir 

et unikt innblikk i fosterhjemmenes hverdag og utfordringer. Som en del av årets 

undersøkelse ble også en egen del laget til ungdom mellom 17-25 år i fosterhjem/med 

erfaring fra fosterhjem. Her fikk vi hele 162 respondenter og viktig brukerkunnskap fra de 

unge voksne.   

 

Dette er vår bistand til myndighetene og fagfeltet – fersk kunnskap om fosterhjem, deres 

erfaringer og hva de trenger i fosterhjemsoppdraget. Vi arbeider for å heve kvaliteten i 

fosterhjemsomsorgen, og skape mer treffsikre tjenester ved å formidle brukerstemmene – 

stemmene fra fosterhjemmene.  Vi synliggjør gapet mellom den rådende politikk og 

utformingen av feltet, og det som er det reelle landskapet, brukerstemmene fra 

fosterhjemmene. Vi peker også på viktige elementer og løsninger som vil være mulig å 

gjennomføre for å tette gapet og bidra til en mer treffsikker fosterhjemsomsorg med bedre 

rekruttering og mindre utilsiktede flyttinger. 

 

Fosterhjemsundersøkelsen 2022 resulterte i rapporten “Erfaringene fra fosterhjemmene 

viser vei fra antagelser til kunnskap!”. Undersøkelsen ble lansert på et arrangement på 

Sentralen 10. mai, som også er det nasjonal Fosterhjemdagen, med strømming på 

Facebook-siden vår. Politikere fra Stortinget samt representanter fra Barneombudet og KS 

deltok i et panel for å kommentere funnene.  Undersøkelsen og rapporten er distribuert ut 

til hele fagfeltet, myndigheter og politikere, og forskningsmiljøer har tatt kontakt for å bruke 

de anonymiserte dataene.  

 

Undersøkelsen vil være årlig, slik at vi tar pulsen på fosterhjemsomsorgen fra år til år, og kan 

formidle systematisert brukererfaringer ut til et helt fagfelt og politisk ledelse både 

nasjonalt og lokalt. 

KAJAFONDET  
Kajafondet ble etablert i 2021 da en generøs og samfunnsengasjert giver donerte kr 10.000.000. 
Vedkommende har selv opplevd å være alene og måtte stå på egne ben. Giveren er opptatt av at 
ethvert barn har iboende ressurser. At barn bør møtes med respekt for utvikling av nødvendig 
selvtillit, og få utviklet sine evner – og at økonomi ikke bør være en flaskehals for barns utvikling. 

Fondet forvaltes av Vertu kapitalforvaltning, og tildelinger vil gjøres på bakgrunn av avkastningene 
fondet gir. 

Per august 2022 hadde fondet negativ utvikling og det var ingen midler å søke på. Giver donerte 
ytterligere kr 500 000, som ble gitt til ren utdeling og ble holdt utenfor fondet – slik at vi kunne åpne 
for søknader.  
 
Nettside med søknadsskjema ble opprettet og vi mottok første søknad 21. september 2022. 
 

https://www.fosterhjemsforening.no/wp-content/uploads/2022/05/fosterhjemsundersokelsen-2022-erfaringene-fra-fosterhjemmene-viser-vei-fra-antagelser-til-kunnskap.pdf
https://www.fosterhjemsforening.no/wp-content/uploads/2022/05/fosterhjemsundersokelsen-2022-erfaringene-fra-fosterhjemmene-viser-vei-fra-antagelser-til-kunnskap.pdf
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Vi har fått inn totalt 36 søknader på et samlet beløp på kr 559 770. Dette gir et gjennomsnitt på  

kr 15 549 per søknad. Vi har mottatt søknader til fosterbarn og ungdom i ettervern fra 8 til 20 år. Det 

er søkt til 19 gutter og 17 jenter. Det er hovedsakelig kontaktperson i barnevernstjenesten som er 

ansvarlig søker. Per 30. november har Kajafondet gitt støtte til 29 barn i fosterhjem/ungdommer i 

ettervern, på en samlet sum på kr 473 020. Syv søkere har fått avslag eller trukket søknaden. Disse 

utgjør til sammen kr 61 750. 

 

Hva det er søkt om fordeler seg slik: 

Førerkort (bil, moped, truck) 20 

PC-utstyr (pc, iPad, gaming) 5 

Ridetimer- og utstyr 2 

Dansekurs 2 

Musikkterapi 2 

Heiskort og slalåmutstyr  2 

Vekterkurs  1 

Friluftsutstyr  1 

Aktivitetsferie med fosterfamilien  1 

 
Kajafondet har utelukkende blitt markedsført i egne kanaler og dette har gitt god effekt. Den største 
utfordringen er å skaffe ytterligere bidrag til fondet. I 2023 ser vi på muligheter for å finne andre 
generøse givere også.  

 
Hovedstyret vedtok i sak 63/22 at vi skal benytte 3 % av hovedstolen til utbetalinger fra Kajafondet, 
ettersom fondet fortsatt ikke gir noe avkastning. Dette vil gi noe mer forutsigbarhet for hva som er 
tilgjengelig fra fondet.  
 

PROSJEKTER  
Norsk Fosterhjemsforening planlegger og gjennomfører ulike prosjekter i samarbeid med andre 

aktører på fosterhjemsfeltet.  

Brobyggerprogrammet RAUSHET 

 

Finansiering  

Brobyggerprogrammet RAUSHET ble tildelt kr 2 

millioner pr år i 2021 og 2022, fra Barne-, ungdoms 

og familiedirektoratet (Bufdir) sin tilskuddsordning 

utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet. 

For å sikre prosjektutvikling og drift utover dette ble 

det aktivt søkt andre finansieringskilder. Dette 

resultert i en tildeling på kr 1 425 031 fra Stiftelsen Dam til gjennomføring av prosjektet 

Inspirasjon til Raushet og prosjektet Brobyggersamling, samt brukerkartlegging i 2021 og 

2022. Med utspring fra Brobygger-programmet søkte vi Bufdir om nytt prosjekt «Involvering 

av foreldre», og fikk  

tildelt kr 1 654 300. for 2022 og 2023.   
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Personalressurser 

I 2022 ble det gjort endringer med disponering av personale. Ny prosjektarbeider 

(Brobyggerleder) var på plass fra februar 2022. Fagansvarlig for probyggerprogrammet gikk 

av med pensjon i september 2022. Totalt har 1,8 årsverk vært i virke i Brobygger-

programmet.  I tillegg ble prosjektleder for «Involvering av foreldre» tilsatt i 60% stilling fra 

august 2022. 

 

Foredragsvirksomhet – presentasjoner  

I 2022 hadde vi fokus på besøk til kommunale barneverntjenester med informasjon om 

Brobyggerprogrammet. 31 barneverntjenester ble besøkt av prosjektmedarbeider, i tillegg 

til samtaler og oppfølging.   

  

Vi fortsatte i 2022 suksessen med å bidra med brobyggerforedrag på grunnkurs for 

fosterforeldre. PRIDE-kurs i regi av Bufetat og Oslo kommune, og Fyrlyktas «Stø kurs». Totalt 

7 grunnkurs.  

 

Vi deltok med brobyggere eller filmen «Brobyggersamtalen» i tillegg til brobyggerleder på 

totalt 17 samlinger for eksisterende fosterforeldre. Dette var samlinger for både 

enkeltkommuner og læringsnettverk bestående av flere kommuner. Brobyggerprogrammet 

hadde i 2022 også presentasjon under Fosterhjemskonferansen og Norsk Fosterhjems-

forenings Organisasjonskurs.  

 

Det ble gjennomførte 1 forelesning for studenter ved Universitet i Nord, Bodø.  

 

Digitale ressurser 

Brobyggerprogrammet har utviklet flere digitale ressurser som benyttes av 

barnverntjenester, Bufetat og andre. Herunder filmene «Inspirasjon til Raushet» og 

«Brobyggersamtalen» (Betalingsmur).  

 

Videreutvikling av Brobyggerprogrammet Raushet 

I 2022 har vi aktivt søkt samarbeidspartnere for å videreutvikle Brobyggerprogrammet til et 

konkret tiltak som kan benyttes av landets barneverntjenester i enkeltsak. Vi har etablert et 

samarbeid med Stiftelsen Fyrlykta om utvikling av dette tiltaket, og søkt Stiftelsen DAM om 

midler for etablering av tiltaket og kompetanseoverføring fra prosjektet til ansatte i Fyrlykta. 

Dette for å bidra til at tiltaket brobygging kan stå på egne ben når prosjektet ikke har videre 

finansiering. Det er også søkt om midler, sammen med Stiftelsen Fyrlykta, til prosjektet 

«kulturell Brobygging» som også har utspring fra Brobyggerprogrammet.   
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Foreldreoppfølgingsprosjektet 

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til at landets barneverntjenester lykkes i sitt arbeid med 
oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertagelse, slik at barn og unge i fosterhjem styrkes i 
sin identitet og utvikling, og blir trygge voksne. 

I prosjektet skal vi utvikle en gruppebasert metode for oppfølging av foreldre etter 
omsorgsovertagelse med basis i Brobyggerprogrammet RAUSHET. Vi skal også utføre kartlegging av 
barnevernstjenestenes egen oppfatning om oppfølging, utføre brukerkartlegging i de enkelte 
pilotkommunene og utforme en rapport i det gjennomførte oppfølgingsopplegget. Til slutt skal 
prosjektet gi anbefalinger på hva som hemmer og fremmer en gruppebasert oppfølging av foreldre. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF), fire 
pilotkommuner med barneverntjenester og foreldre, samt det eksisterende Brobyggerprogrammet 
RAUSHET. Prosjektmidler er tildelt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og skal ferdigstilles i 
2023.  
 

Kurs for brukermedvirkere lokalt 

Hovedmålet i dette prosjektet er å gi barneverntjenester, Bufetatene og andre lokale og regionale 
aktører innen fosterhjemsomsorgen tilgang til kvalifiserte brukermedvirkere fra Norsk 
Fosterhjemsforening. Vi er derfor i full gang med å utvikle et brukermedvirkningskurs for våre 
medlemmer.  

Vi samarbeider med en rekke organisasjoner og interne ressurser i utviklingen av kurset. Blant annet 
Organisasjonen for Barnevernsforeldre (OBF), KS, flere barnevernstjenester og ikke minst voksne og 
ungdom i foreningen. Prosjektmidler er tildelt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og skal 
ferdigstilles i 2023. 

 
Undervisningsopplegg for barnevern og sosialfaglige utdanninger 

Hovedmålet er at vi skal spre brukerkunnskap og -erfaringer fra fosterhjemsomsorgen og at 
fremtidige barnevernsansatte blir bevisste på hvordan de kan benytte seg av brukermedvirkere og 
viktigheten av godt samarbeid og likeverdig dialog. 

Vi har blant annet knyttet til oss Høgskolen i Østfold, Oslo Met, Universitetet i Agder (UiA), NTNU og 
UiT Nord som også ønsker innhold i sin undervisning innen barnevern og sosionom på bachelor og 
masternivå. Prosjektmidler er tildelt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og skal ferdigstilles i 
2023.  

 
Kurs for brukermedvirkere med erfaring fra ettervern 

Foreningen har fått midler til å videreutvikle brukermedvirkningskurs med fokus på temaet 
ettervern. Vi har allerede kommet i kontakt med over 100 ungdommer som skal få en 
spørreundersøkelse rom deres tanker og erfaringer om ettervern. 

Prosjektet skal også rekruttere brukermedvirkere blant ungdom i alderen 16-25 år. Vi har plass til 20 
ungdommer som vil få opplæring som brukermedvirkere. Disse ungdommene vil få nettkurset i 
brukermedvirkning. Prosjektmidler er tildelt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og skal 
ferdigstilles i 2023.  

 

 

 

 

 

https://www.fosterhjemsforening.no/organisasjon/vart-arbeid/brobyggerprogrammet/
https://www.fosterhjemsforening.no/organisasjon/vart-arbeid/brobyggerprogrammet/
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Metodeutvikling for å utrede, begrunne og vurdere fosterbarns reaksjoner på 

samvær 

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til bedre psykososiale helsefaglige begrunnelser og 
dokumentasjon på fosterbarns stressrelaterte reaksjoner på samvær. Det skal også bidra til bedre 
medvirkning og deltagelse for fosterbarn i samværspørsmål, og ivareta og bringe inn 
fosterforeldrenes og foreldrenes perspektiver på samværsreaksjoner. Prosjektet skal også bidra til å 
redusere risiko for negative konsekvenser for barnets trygghet, helse og livskvalitet. 
 
Prosjektets hovedleveranser er å utforske metoder som kan gjøre observasjoner mer gyldige og 
objektive og som kan bidra til bedre rettssikkerhet for barn som har livsbegrensende reaksjoner på 
samvær med foreldre. Prosjektet skal gjøre metodene digitalt tilgjengelig. Metoden skal inneholde 
mulighet for fosterbarnet og trygt medvirke med sine opplevelser av samvær. Prosjektmidler er 
tildelt fra Stiftelsen DAM og skal ferdigstilles i 2023.  
 

 

Et hjem, to kulturer – samiske barn i fosterhjem 

Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge hva som fremmer og hva som hemmer at samiske barn i 
fosterhjem får sine rettigheter til å opprettholde språk og kultur, ivaretatt. 
Gjennom prosjektet ønsker vi å komme i kontakt med samiske barn og unge som bor i fosterhjem, 
med deres foreldre og med deres fosterforeldre. Med bakgrunn i funnene vil vi i slutten av 
prosjektperioden utarbeide en rapport som vil komme med anbefalinger om hvilke 
kompetansehevende tiltak som kan utvikles og iverksettes for å sikre rettighetene til barn med 
samisk bakgrunn som bor i fosterhjem. Prosjektmidler er tildelt fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet og skal ferdigstilles i 2023.  
 

Pedagogikk2 for fosterforeldre til fosterbarns beste 

Vi videreutvikler vårt nettbaserte informasjons- og kompetansehevingsprogram rettet mot 
fosterforeldre. I prosjektet vil vi utvikle flere ressurser til ressursbiblioteket «Pedagogikk for 
fosterforeldre» som du finner på våre nettsider.  

Veiledningsressursene kommer også på flere språk, og spres i mange kanaler gjennom en digital 
informasjonskampanje for å nå bredt ut til alle innen fosterhjemsomsorgen, også til minoriteter. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kommunikasjons- og filmproduksjonsselskapet Bravissimo 
AS. Midler er tildelt fra Stiftelsen DAM og skal ferdigstilles i 2023. 
 
 

RÅDGIVNINGSTJENESTEN  
Rådgivningstjenesten er en nasjonal telefonrådgivning for medlemmer, som i 2022 var bemannet av 
en fast fagperson, en dag i uken. Tjenesten er et meget viktig og verdifullt medlemstilbud som det er 
stort behov for. 
Problemstillingene som ringes inn til rådgivningstjenesten er sammensatte og komplekse. Det er ofte 
ingen enkle svar på problemstillingene og det er utfordrende at fosterforeldre ikke har en 
klageinstans å forholde seg til ved uenighet i avtaler etc.  
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Over 200 henvendelser ble besvart i 2022. Majoriteten av 

samtalene omhandlet økonomi. Temaer som 

avtaleinnhold, ettervern, NAV og samarbeidet med 

barneverntjenesten går også igjen. De fleste 

henvendelsene kommer fra kommunale fosterhjem, 

men også fra slektsplasseringer, beredskapshjem og 

fosterhjem i privat regi. Instanser som skal bistå 

fosterhjemmene og ansatte i barneverntjenesten som 

arbeider med fosterhjem tar noen ganger kontakt for 

rådgivning.   

 

Problemstillinger fra fosterforeldre og barnevernstjenester av 

prinsipiell art løfter vi videre til departement eller direktorat, eller den 

myndighet som bør få kunnskapen om situasjonen og som også kan bistå til løsninger på et system-

nivå.  

 

FAG OG PÅVIRKNING  
I 2022 har vi fortsatt vårt viktige interessepolitiske arbeid for å bedre rettsikkerhet for barn i 

fosterhjem. Vi opplever at vår kompetanse som brukermedvirkere på systemnivå ble etterspurt i 

stor grad i året som gikk. Vi følger fortsatt en linje som går inn for alliansebygging og samarbeid med 

andre aktører på barnevernfeltet.  

 

Det har vært et travelt år – med flere høydepunkter:  

• Økte satser for livsopphold 

Vi har vunnet frem med at sats for livsopphold skal oppreguleres ekstraordinært av KS, grunnet 

den høye prisstigning. 

• Tilgang til Helsenorge for fosterforeldre 

På bakgrunn av våre innspill, og deltakelsen i en interdeptartemental gruppe, har 

departementene gått i gang med å endre reglene slik at også fosterforeldre får tilgang. 

• Ny fosterhjemsmelding er på vei 

Barneministeren vil fremme en egen fosterhjemsmelding i 2024 og forslag til lovregler for å 

ivareta barn i fosterhjem sine rettigheter, samt fosterforeldre sine rettigheter som 

omsorgsgivere.   

• Kontraktsvedlegg  

Vi har, i samarbeid med Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Fagforbundet, startet arbeidet med å 

utarbeide et eget kontraktsvedlegg til den kommunale fosterhjemsavtalen.  Vi ønsker å tilby et 

ferdig kontraktsdokument fosterforeldre kan ta med inn i fosterhjemsavtalen.  

 

 

Innspill, høringer og deltagelse i referansegrupper og utvalg 

Vi har deltatt på en rekke muntlige og skriftlige høringer i Stortinget, og gitt en stor mengde 

høringsinnspill til Departement, Bufdir og Helsedirektoratet med flere. Vi har gitt innspill gjennom 
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våre medlemskap i sentrale brukerråd og referansegrupper. Alle våre skriftlige høringsinnspill på 

offentlige høringer ligger tilgjengelig på våre nettsider.  

 

Spesielt viktig er vår faste deltagelse i Bufdir sitt Brukerråd med flere møter gjennom året, samt flere 

møter i Nasjonalt barnevernforum i Barne- og familiedepartementet.  Foreningen er representert i 

flere viktige referansegrupper. Spesielt viktig dette året har vært vår deltagelse i referansegruppen 

til Barnevernutvalget, som lager en NOU om bedre rettssikkerhet i barnevernet. Vi har videre vært 

representert i Bufdirs rådgivende ekspertgruppe for fastsettelse av samvær, og blitt oppnevnt som 

referansegruppemedlem i ny rådgivende ekspertgruppe for gjennomføring av samvær.   

 

Dette året har vi og bidratt med innspill og møter i interdepartemental arbeidsgruppe nedsatt for å 

løse utfordring med fosterforeldres manglende tilgang til Helsenorge.no. Vi er en synlig aktør på 

feltet, og inviteres inn i møter i mange ulike sammenhenger for å belyse behov til barn i fosterhjem 

og fosterhjemmene.  

 

Videre har vi dette året vært med i en rekke referansegrupper:  

• For utforming av grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet, som gjelder ettervern. 

• For SOLID: opplæringsmoduler for opplæring av fosterforeldre.   

• For etablering og utprøving av tverrfaglig helsekartlegging  

• For utvidelse av pakkeforløp barnevernet  

• For utforming av nasjonal faglig retningslinje.  

• For gjenforening  

• For stort forskningsprosjekt for bedring av kvalitet i sakkyndigarbeid (arbeid startes i 2023). 

 

Fagkonferanser 

 

Fosterhjemskonferansen  

For tredje år på rad arrangerte Norsk Fosterhjemsforening, i 

samarbeid med Dialog og kompetanse, 

Fosterhjemskonferansen 2022. Konferansen har utviklet seg 

til å bli en viktig arena og fagkonferanse for alle som jobber på 

eller er interessert i fosterhjemsfeltet. Vi hadde deltakere fra 

kommunale barnevernstjenester, departementer og 

direktorat, samt fosterforeldre. Årets fosterhjemskonferanse 

ble åpnet av barneminister Toppe, og over 400 deltok på 

konferansen i Oslo eller digitalt. 

 

Barnevernskonferanse 

Dette året har Norsk Fosterhjemsforening for første gang arrangert en barnevernkonferanse i 

samarbeid med Sametinget og Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK) hvor foreningens 

generalsekretær og representant fra ungdomsutvalget holdt innlegg.   

 

Påvirkning lokalt 

I anledning kommunevalget 2023 har foreningen sendt alle politiske partier innspill til 

partiprogrammet slik at fosterhjem blir en viktig del av dette. Dette har også vært tema på 

ledersamling i organisasjonen, hvor fylkesstyrene har fått hjelp og støtte til politisk arbeid i sine 

respektive kommuner.  Det er også sendt ut og antatt mange kronikker i lokalaviser.  

«Regjeringen har mål om å få ned 

antall flyttinger for barn i fosterhjem, 

og skape forutsigbare rammevilkår for 

familiene. Vi jobber for tilstrekkelig 

oppfølging og bedre ettervern» 

Fra Barne- og familieminister Toppes åpningstale 

https://www.fosterhjemsforening.no/organisasjon/vart-arbeid/fagkunnskap/horinger/
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Annet faglig arbeid 

Det har vært to møter i foreningens faglige råd i 2022 i tillegg til direkte kontakt med medlemmer av 

faglig råd utenom dette. Viktige spørsmål fra rådgivningen er i året som gikk blitt løftet opp til 

respektive departement for avklaring.  

 

Spørsmål og svar på foreningens nettside er blitt oppdatert og tilpasset innføring av ny barnevernlov 

som trådte i kraft på nyåret.  

 

ØKONOMI  
Det er blitt jobbet målrettet og iht Handlingsplanen også i 2022, med fokus på synergier og 

samhandling mellom prosjekter og drift. Vi har prioritert arbeidet og innsatser som gir oss 

mulighet til å påvirke optimalt ift de ressurser vi har til rådighet. Vi har videreført arbeidet 

med realistiske periodiseringer for å ha enda bedre økonomisk styring og oversikt over 

Foreningens økonomiske handlingsrom underveis i året. Vi har også i 2022 videreført rutiner 

og muligheter for at fylkesforeningene kan søke på momskompensasjon, og flere fylker 

benyttet seg av dette og fikk tilbakeført midler.  

Hovedstyret godkjente for 2022 et budsjett med et driftsresultat på 13.640 kroner 

Årets resultat 2022 ble et driftsoverskudd på 2.566.013 kroner og et totalt overskudd med 

finansinntekter/kostnader på 2.119.910 kroner. Årsregnskapet synliggjør både drift, 

prosjekter og Kaja-fondet. 

Forklaringene til driftsresultatet er i hovedtrekk at utgiftene er mindre enn budsjettert, 

blant annet pga god kostnadskontroll og effektivisering, samt at vi ikke ansatte ny person før 

i 2023. Storparten av investeringene til ekstern bistand vedr Fosterhjemsundersøkelsen og 

samfunnsøkonomisk rapport vil bli overført og komme i 2023. Det som kan sies om 

inntektene er at det er bedre salg av annonser enn budsjettert, dog merker vi en korona-

effekt på medlemssiden med frafall av kontingent inntekter. En ekstrabevilgning fra BufDir 

på 500.000 kroner kom i 2022. Mva-kompensasjon lå litt over budsjett, og det samme med 

midler fra Norsk Tipping.  

Årsresultat med finansinntekter/kostnader refererer seg hovedsakelig til endring i 

markedsverdi på aksjefond og rentefond pr. 31.12. Kajafondet endte opp på kr. 9.778.685 

og tilsvarer dermed bokført verdi på aksjefondene og rentefondene som forvaltes av Vertu, 

samt gjenstående beløp på konto for mottatte gaver til fondet.  

Totalt sett gir årsregnskap resultatet en mindre sårbar egenkapital og vi kan styrke 

foreningsarbeidet med “flere ben å stå på” økonomisk, samt ønsket mer manpower. Vi må 

fremover i 2023 også ha ekstra fokus på medlemsrekruttering og etablere flere giverløp.  
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Oversikt over hvor inntektene i foreningen kommer fra 

 

INTERNASJONALT SAMARBEID 
 

NOFCA 

Nordic Foster Care Association (NOFCA) består av deltakere fra ulike 

fosterhjemsforeninger/organisasjoner og to statlige barnevernskontor fra de nordiske 

landene.  

 Målet med nettverket er å forbedre kvaliteten på fosterhjemsarbeidet i de nordiske land 

gjennom utveksling av erfaringer og forskning, finne best praksis, stimulere til mer 

forskning, organisere samlinger og konferanser, samt gjøre fosterhjemsarbeidet kjent både 

for politikere og allmennheten. 

 I 2022 er det avholdt digitalt årsmøte i NOFCA. Det er jobbet med organisasjonens formål 

og vedtekter, og en moderniseringsprosess er igangsatt for å gjøre både organisering og 

vedtekter mer relevante for medlemmene. Norsk Fosterhjemsforening sammen med Redd 

Barna Åland har ledet dette arbeidet.  
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MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONER 
Norsk Fosterhjemsforening var i 2022 medlem hos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstyret 2021-2023 

Oslo, februar 2023  

 

 

Lene P. Våmartveit 
Styreleder 

Merete Skaarud 
Nestleder 

Marianne Sollund 
Styremedlem 

Helle Christensen 
Styremedlem 

Inge Kirknes 
Styremedlem 

Stig Christophersen 
Styremedlem 

https://www.fosterhjemsforening.no/nofca/
https://www.vfb.no/
https://www.barnevernsambandet.no/
https://www.naeringogsamfunn.no/
https://www.ks.no/
https://www.innsamlingsradet.no/
https://www.frivillighetnorge.no/

