
Til medlemmer i Foreningen 2 Foreldre 

Innkalling til Landsmøte 2021 

Dato: 19. juni 2021 kl. 09:00 (dato for landsmøtet er senere enn vedtektene tilsier grunnet Covid-19 pandemien) 
Sted:  Park inn by Radisson Oslo Airport Hotel West, Museumsveien 26, 2060 Gardermoen* 
*Forbehold om at møtet avvikles digitalt hvis smittesituasjonen krever det.

Agenda 

Sak 1  Åpning og konstituering 
a) Valg av møtedirigent, 2 møtereferenter, 2 møtevitner
b) Vedta dagsorden
c) Vedta forretningsorden for Landsmøtet
d) Organisasjonen F2F
e) Landet rundt – lokale aktiviteter

Sak 2  Hovedstyrets beretning 2019 - 2020  

Sak 3  Regnskap 2019 - 2020  

Sak 4  Budsjett 

Sak 5  Forslag til handlingsplan 2021-2023 

Sak 6  Forslag, vedtak  
a) Diverse vedtektsendringer
b) Innkomne saker
c) Fastsettelse av medlemskontingent

Sak 7  Valg 
a) Hovedstyret
b) Revisjon
c) Valgkomité

Faglig for medlemmer og delegater 
▪ Diskusjon rundt barnelovsutvalgets innstilling - vårt og andres høringssvar
▪ Prosessen videre med sannsynlig fremdrift (tid) med basis i tidligere innstillinger fra barnelovutvalg

▪ Forslag til saker til landsmøtet må være skriftlig meddelt til hovedstyret senest 4 uker før landsmøtet (22.5).
▪ Saksdokumenter (dagsorden, innkomne forslag, revidert regnskap, årsberetning) blir gjort tilgjengelig på Foreningen 2

Foreldres hjemmeside senest 2 uker før landsmøtet (5.6).
▪ Alle kandidater til tillitsverv må ha fulle medlemsrettigheter i F2F.
▪ Viser for øvrig til F2F vedtekter som du finner på våre hjemmesider.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet. 

Smittevern 
Det tas forbehold om status for Covid-19 pandemien og eventuelt restriksjoner til smittevern. Det er mulighet for digital 
gjennomføring av landsmøtet. Blir landsmøtet avholdt på hotellet så blir det lagt opp til at vi holder god avstand, det vil være 
håndsprit tilgjengelig og arrangementet vil tilpasses smittevernrestriksjoner fra sentrale og lokale myndigheter og hotellets 
smittevernansvarlig. 
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E-post: post@f2f.no 

Veiledningstelefon: 880 08 845   

Hjemmeside: www.f2f.no 

Org. nr. 980 396 010  

 

Forslag til forretningsorden for Landsmøtet 

 
1) Stemmeberettigede 
Som stemmeberettigede er de lovlig valgte delegater fra fylkeslagene. Delegatene må være 
fullverdig medlem av F2F, dvs ha gyldig fullt medlemskap eller familiemedlemskap. 
 
Hovedstyrets faste medlemmer innvilges stemmerett i alle saker bortsett fra Sak 2, 
Hovedstyrets beretning og sak 3, Regnskap. 
 
2) Fullmakt 
Det gis ikke mulighet til å stille med stemmefullmakt på landsmøtet. 
 
3) Observatører. 
Det er ethvert fullverdig medlems rett til å delta på Landsmøtet som observatør, dvs alle 
som ikke er suspenderte eller ekskluderte, støttemedlemmer eller har andre typer 
medlemskap enn fullt betalende eller familie. 
 
Observatører har tale- men ikke stemmerett. Landsmøtet kan med simpelt flertall avgjøre at 
observatører skal miste talerett enkeltvis. 
 
4) Taletid 
Et innlegg varer tre minutter. Man tegner seg til innlegg ved å vise seddel med 
delegatnummer. En replikk varer ett minutt. Man tegner seg til replikk ved å holde to fingre i 
lufta under innlegg. Det tegnes maks tre replikker på hvert innlegg. 
Replikk på replikk skal ikke innvilges fra ordstyrerbordet. 
 
5) Taleliste, strek. 
Under debatten skal ordstyrer føre talelisten og sikre at saken ikke debatteres utover 
tidsrammen satt for saken. Ordstyrer foreslår å sette strek, og skal ved slikt forslag referere 
talelisten. Eventuell votering over oppheving av strek gjøre med simpelt flertall. 
 
6) Voteringsorden. 
Ordstyrer foreslår voteringsorden. Dersom andre forslag til voteringsorden kommer, skal 
disse voteres over umiddelbart. Voteringsorden avgjøres ved simpelt flertall. 
 
7) Saksopplysning 
Saksopplysning og forslag til voteringsorden gis ved tegn for saksopplysning. Ordstyrer skal 
umiddelbart gi ordet til saksopplysning, og umiddelbart klubbe ytringer som går utover 
saksopplysning. 
 
8) Forretningsorden vedtas under Sak 1: "Konstituering av møtet". 

mailto:post@f2f.no


 

Postadresse Kontakttelefoner E-post   

Postboks 21, Nygårdstangen 88 00 88 45   post@f2f.no  

5838 Bergen Leder: 90523845  Hjemmeside   

Org. nr. 980 396 010   www.f2f.no 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Årsberetning for 2019 
Foreningen 2 Foreldre 

 
 
A) Foreningens formål 
Foreningen 2 Foreldre (F2F) arbeider for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem, og for å sikre 
barns rett til likeverdig kontakt med foreldrene og familienettverk på begge sider, uavhengig av foreldrenes 
samlivsstatus. 
 
F2F har i perioden jobbet spesielt for å belyse og forebygge konflikter og problemer i forbindelse med 
samlivsbrudd gjennom opplysningsarbeid rettet mot foreldre, blant annet gjennom temamøter i Oslo og 
Bergen, samt publisering av videoer fra utvalgte temamøter på YouTube for å øke det geografiske 
nedslagsfeltet. Dette i tillegg til skriving av leserinnlegg og kronikker, publisering av pressemeldinger og 
formidling av forskning innen F2Fs arbeidsområde.  
 
F2F er høringsinstans til lovforslag som berører familieområdet, og vi ser at våre synspunkter og forslag ofte er 
gjengitt i lovforarbeider, som f.eks. i Stortingsproposisjon Prop. 161L (2016-17) ”Endringer i barnelova mv. 
(likestilt foreldreskap)”. I 2019 har F2F bl.a. vært i innspillsmøte med det regjeringsoppnevnte barnelovutvalget 
for å dele våre erfaringer og fremsette forslag om hvordan vi mener en god barnelov som setter barna i fokus 
bør være. F2F er medlem og møter fast i «Forum for Barnekonvensjonen» hvor vi har fulgt opp Norges 
rapportering til FNs barnekomité. Forumet følger opp Norges etterlevelse av FNs barnekonvensjon.  
 
B) Hovedstyret 

Ved inngangen til 2019 hadde Foreningen 2 Foreldres Hovedstyre følgende sammensetning: 

 
John Michal Sørensen Konstituert leder og landsmøtevalgt kasserer 
Warren Sylvester Eversley Konstituert nestleder, ansvarlig for veiledningstjenesten 
Hans Christian Flaathen Styremedlem, IT-ansvarlig 
Nils Olav Ågotnes Konstituert styremedlem og organisasjonsleder 
Susann H. Bakke-Brandanger Styremedlem 
Frank Snorre Thrana Styremedlem 
 
Ved landsmøtet 30. mars 2019 ble følgende hovedstyre valgt:  
 
Leder: Rune Harald Rækken, Oslo Akershus 
Kasserer: Sølvi Leander, Oslo Akershus  
Styremedlem:  Nils Olav Ågotnes, Rogaland 
Styremedlem: Torgeir Neset, Agder 
Styremedlem:  Even Stormoen, Oslo Akershus 
Styremedlem: Warren S. Eversley, Hordaland 
Styremedlem: Erik Mørch, Oslo Akershus 
1. vara:  Hans Christian Flaathen, Oslo Akershus 
2. vara: Øyvind Sohlberg Hagen 
3. vara: Kenneth Johansen, Hordaland  
  
Høsten 2019 trakk Erik Mørch seg fra F2Fs hovedstyre. Hans Christian Flaathen rykket da opp til fast 
styremedlem, Øyvind Sohlberg Hagen ble 1. vara og Kenneth Johansen ble 2. vara. 
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C) Medlemsoversikt   
Per 31.12.19 hadde F2F 244 medlemmer, mot 317 medlemmer på samme tidspunkt foregående år.  
 
Vi erfarer at F2Fs tankegods brer om seg og at stadig flere foreldre unngår konflikt og velger likeverdig 
foreldreskap for barna sine om samlivet skulle ta slutt. Dette er dokumentert og beskrevet i SSBs undersøkelse 
«Bosted og samvær 2002, 2004 og 2012» fra 2014 og i FHIs rapport «Hva er konsekvensene av delt bosted for 
barn? En systematisk oversikt» (s 17) fra 2017.  
 
Vi opplever likevel å ha fått opparbeidet en bevissthet om at støtte til F2F styrker arbeidet for å få til en 
normativ familielovgivning som støtter opp om og oppfordrer til likeverdig foreldreskap for å stimulere til 
samarbeid mellom foreldrene og ivareta barnets behov for å beholde begge foreldre som hverdagsressurser 
selv om mor og far ikke bor sammen. Dette reflekteres i at en høyere andel av de nyinnmeldte medlemmer 
beskrivelser høy konflikt mellom foreldrene i forhold til tidligere, og at antall foreldretvister for domstolene 
øker. Fere foreldre finner fram til fornuftige løsninger for sine barn og seg selv etter samlivsbrudd, mens 
barneloven og systemet rundt fortsatt gir for liten hjelp i de vanskeligste og mest fastlåste foreldretvistene. F2F 
har gjennom vårt mangeårige holdningsskapende arbeid og konstruktive innspill til en modernisert barnelov 
bidratt til at flertallet av foreldrene finner gode omsorgsløsninger for sine barn, men et mindretall opplever at 
lovgiverne ikke følger opp behovet for sanksjoner når avtaler ikke overholdes. 
 
Medlemsmassen viser fortsatt en overvekt av menn, det være seg samværsfedre og fedre med hovedomsorg 
eller felles omsorg (delt bosted). Stadig flere kvinner melder seg inn og mye tyder at dette ofte er 
samværsmødre og steforeldre, samt besteforeldre. I tillegg kommer stadig flere voksne skilsmissebarn som 
støtter F2Fs filosofi ved å melde seg inn i foreningen.  
 
 
D) Sentrale aktiviteter  
 
Media 
Det har i perioden vært en rekke medieutspill i forbindelse med aktuelle saker relatert til barn og foreldre i 
samfunnsdebatten, og også reaktiv oppfølging av saker fra media. Foreningen har vært representert gjennom 
debatter og innslag i radio og aviser. Leserinnlegg i aviser er også en kanal for å nå ut med F2Fs meninger, både 
i lokalpressen og i rikspressen. F2F formidler også forespørsler fra journalister om kontakt med foreldre som 
har vært eller er i foreldretvister, og som ønsker anonyme case for å belyse relevante problemstillinger. 
 
Landsmøte 
Hovedstyret, fylkeslagsrepresentanter og fylkeskontakter landsmøte på Gardermoen 30.03.19.  
Tema var å utvikle organisasjonen og oppdatere tillitsvalgte og medlemmer i F2Fs arbeid og utvikling, samt 
velge nye tillitsvalgte fram til mai 2021, jfr. vedtektenes § 3.1. 

F2F-bladet 

F2Fs medlemsblad ”Foreningen 2 Foreldre” kom ut med to nummer i 2019. Redaktører var John Michal 
Sørensen (blad 1-19) og Even Stormoen (blad 2-19). Redaksjonen administrerer materiell, frister og levering og 
sørger for den redaksjonelle gjennomgangen i forbindelse med utgivelsene av Foreningen 2 Foreldres fagblad. 
Det er flere skribenter som bidrar med artikler til bladet. Leder Rune Harald Rækken er bladets ansvarlige 
redaktør. 
 
Bladet distribueres til alle medlemmer og foreningens nettverk inklusive NAV-kontorer, 
familierådgivningskontorer og stortingspolitikere foruten at det er gjort tilgjengelig for salg gjennom portalen 
Bladkongen.no. I Hordaland distribuerer lokale tillitsvalgte ut bladet til ulike møteplasser og offentlige 
institusjoner som biblioteker, barnehager og rådgivningskontor. Bladets utgaver er også tilgjengelige på 
Nasjonalbiblioteket. Dette som ledd i å skape oppmerksomhet for F2F og lokallagenes arbeid. 
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Arendalsuka 2019 

Foreningen 2 Foreldre hadde for første gang stand på Arendalsuka. Standen ga F2F en god mulighet å gi gode 
råd og veiledning til interesserte, samt markedsføre organisasjonen. 
I tillegg til stand arrangerte F2F et totimers seminar med tittelen «Godt samarbeid på barnas premisser». 
Seminaret var ledet av psykolog Daniel Jonson og advokat Renathe Danielsen. Seminarets tilhørere fikk stille 
spørsmål og ble gitt råd underveis. 
 
Høydepunktet for Foreningen 2 Foreldre under Arendalsuka 2019 var et debattmøte arrangert av F2F med 
sentrale familiepolitikere fra AP, FrP, H, SP, V, advokat Renathe Danielsen og F2F-leder Rune Harald Rækken. 
Debatten ble ledet av Jon Morten Melhus. Tittelen på debatten var: 1 eller 2 foreldre? Har vi behov for en ny 
barnelov, hva må endres?  
 
I debatten kom det frem at samtlige debattanter var for delt bosted som utgangspunkt i barneloven. Her har 
det skjedd en rivende utvikling siden oppstarten av F2F for over 30 år siden - og unge foreldre går foran. De 
anser det som uforståelig at foreldre ikke skal være likeverdige, og politikerne fra alle partier ser nå at 
politikken og lovene må endres.  Det lover meget bra for innstillingen til ny barnelov som skal fremlegges 
høsten 2020. 
 
F2F søkte for øvrig prosjektstøtte fra BUFDIR i forbindelse med satsingen på Arendalsuka, men mottok ingen 
støtte til dette viktige prosjektet for F2Fs arbeid. 
 
F2Fs hederspris 
F2Fs hederspris er blitt utdelt årlig siden 2014. Grunnet uheldige omstendigheter som er utenfor F2Fs kontroll 
ble ikke prisen delt ut i 2018/2019. Det arbeides for at prisen skal bli delt ut i løpet av våren 2020.  

Medlemsaktiviteter/tilbud 

Rådgivning og veiledningstjeneste overfor medlemmer 

F2F har faste telefonvakt/rådgivningstjeneste mandag og onsdag kl 18-21. Dette ivaretas av 
veiledningsgruppen som ledes av Warren Eversley. Rådgivningstjenesten tilbyr hjelp to kvelder i uken. Til tross 
for at tilbudet på dagtid ble nedlagt har antall henvendelser holdt seg stabilt på samme nivå som i 2018.  
 
År 2015 2016 2017 2018 2019  
Samtaler 629 667 233 374 345  
 
Tjenesten utføres av medlemmer som har engasjement og kunnskap innenfor F2Fs virke. 
 
Tjenesten «Spør Juristen» har skapt et fyldig «bibliotek» for våre medlemmer, med løsninger og svar på 
aktuelle problemstillinger. I løpet av 2019 ble det lagt ut 11 spørsmål og svar. Svarene er gitt av F2Fs interne 
jurist. 
 
Over tid har vi registrert at det er en økende andel foreldre med utenlandsk statsborgerskap som kontakter vår 
rådgivningstjeneste for hjelp. Verden er blitt mer global. Mennesker med ulik nasjonalitet stifter familie. Enten 
i landet til en av foreldrene, eller et land ingen av foreldrene har sin opprinnelse fra. Når mor og far velger å gå 
fra hverandre har de større utfordringer enn de par som har norsk nasjonalitet og er opprinnelig bosatt i 
Norge. Vi noterer oss at regjeringens utvalg som skal revidere barneloven har denne gruppens utfordringer 
som del av sitt mandat. Stadige flere familier finner gode ordninger for sin reorganiserte familie. I og med at 
det er blitt vanskeligere å marginalisere en av foreldrene i barnas liv er det flere som tar belastningen med å 
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arbeide for at barna skal få opprettholdt kontakten med begge sine foreldre. Dette medfører at det er en 
økning av komplekse problemstillinger vårt rådgivningskorps må bidra til å finne gode løsninger for. 

Lokale tilbud 

F2F har to aktive lokallag. De tilbyr aktiviteter og tilbud til medlemmer og deres hovedoppgave utover dette er 
å gjøre F2F synlig lokalt.  
 
Oslo og Akershus 
Fylkeslaget i Oslo og Akershus med base i Oslo, har gjennomført månedlige temamøter, med følgende interne 
og eksterne foredragsholder og titler: 
 
Januar Er vi på rett vei i foreldretvistene     advokat Erik Mørch 
Mars  Psykopati, et stort problem?     advokat Erik Mørch 
Mai  Er det en myte at kvinner ikke mishandler menn?     
     Forskere/forfatterne Jørgen Lorentzen og Marianne Inez Lien 
Juni  Tre vellykkede saker om barn for domstolene, de lykkes fordi? advokat Erik Mørch 
September Flytting med barn       advokat Erik Mørch 
Oktober  Hva er egentlig barnets beste?     advokat  Erik Mørch 
November Den som gråter, lager drama og lyver får ofte medhold i saker om barn?  

 Gjelder dette begge kjønn?     advokat Erik Mørch 
Desember Den komplekse hverdagen for en foreldre i konflikt,  

hva gjør dette med deg og dine?      advokat Erik Mørch 
 
De videoene som vi har fått lov av foredragsholder å dele i det offentlige rom ligger på Foreningen 2 Foreldres 
kanal på YouTube: https://www.youtube.com/user/foreningen2foreldre 
 
Hordaland 
F2F Hordaland med base i Bergen, har hatt tilbud til medlemmer og engasjert seg i media og på stand i ulike 
sammenhenger. 
 
Fylkeslaget i Hordaland har et månedlig fast møtepunkt - "Faste møte i Kaigaten" hvor medlemmer, og andre 
kan møte F2Fs tillitsvalgte for rådgivning og bli kjent med F2F. Totalt 10 møter er gjennomført i 2019.   
 
Det er også gjennomført en informasjons- og vervestand i Bergen sentrum i mai. 
   
Fylkeslaget i Hordaland er representert i Fylkesbrukerutvalget for NAV Vestland. F2Fs fokus i utvalget er å 
belyse hva som kan gjøres for å ivareta barnets behov for omsorg, innenfor de rammer som gjelder.  
 
Lokallagenes bidrag til sentrale aktiviteter 

Begge lokallag har i 2019 på ulike måter bidratt til utvikling og drift av Foreningen 2 Foreldre ved å stille 
kunnskap og arbeidskapasitet til disposisjon Det kan her nevnes. 

 Innspill og besvarelse av høringsuttalelser 

 Utforming av brosjyremateriell 

 Planlegging og bidragsytere til samlinger for tillitsvalgte 

 Bidragsytere til F2Fs medlemsblad 

 Besvare henvendelser fra medlemmer som kontakter vår rådgivningstelefon 
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Hovedstyret mener det er viktig å bevisstgjøre om F2Fs tredelte virksomhet:  

1) Det viktigste langsiktige arbeidet F2F gjør er den kontinuerlige jobbingen for en ny barnelov med 
likeverdig foreldreskap som utgangspunkt, også om foreldrene ikke bor sammen. Herunder innsamling 
av forskingsresultater og innspill til barnelovutvalget.  

2) Hjelpe medlemmene gjennom samlivsbruddfasen slik at foreldrene kan finne gode løsninger for barna 
og seg selv etter at familien har blitt reorganisert ved samlivsbrudd/aldri har bodd sammen. I dag er 
det dessverre mange medlemmer som lar være å fornye medlemskapet når de har kommet gjennom 
denne kritiske fasen. 

3) Kompetansehevende tiltak og opinionsdannelse: vi driver kursing/kompetansehevende tiltak. Kursene 
rettes mot både privatpersoner og offentlig virksomhet, og bidrar til at arbeidsgivere, skole- og 
helsepersonell osv blir i stand til å tilby hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre 
skadevirkninger av samlivsbrudd, både hos barn og hos foreldre/familie. 
 

Dersom vi klarer å få oppmerksomhet om vår pådriveoppgave for å etablere et lovverk som støtter opp om 
barns rett til likeverdig omsorg fra begge sine foreldre og tilby attraktive medlemstilbud antar vi at det blir 
langt lettere for foreningen å holde på våre medlemmer og at det blir mindre turnover i medlemsmassen.  

 

Web/Facebook 

Hjemmesidene til foreningen www.f2f.no og foreningens Facebook-side 
https://www.facebook.com/Foreningen2Foreldre med tilhørende diskusjonsforum for medlemmene er 
sentrale kommunikasjonskanaler for foreningen.  
  

Innspill og høringer til lovforslag og forskriftsendringer 

 
Innspill til barnelovutvalget 
 
Foreningen 2 Foreldre var i innspillsmøte med barnelovutvalget 22.05.19. 
 
F2F har seks forslag som vil styrke barnets relasjon til begge foreldre, også om familien har blitt reorganisert 
ved samlivsbrudd.  Forslagene vil begrunnes i det etterfølgende: 

1. Barneloven må virke til barnets beste også når foreldrene ikke bor sammen 

2. Utfordringer skapt av dagens barnelov kan løses ved en modernisert barnelov 

3. F2F foreslår felles avgjørelsesmyndighet i spørsmålet om å flytte med felles barn 

4. Delt bosted og lik botid som utgangspunkt i loven trygger barnets relasjon til begge foreldre 

5. Automatisk felles foreldreansvar styrker barnets relasjon til begge foreldre 

6. Tredeling av foreldrepermisjonen med kvoter til hver av foreldrene styrker barnets relasjon til begge 

foreldrene 

F2Fs hovedmål er at barnelovens overordnede, normsettende bestemmelser skal legge rammer som virker til 
barnets beste også for barn med foreldre som ikke bor sammen. Barnelovens bestemmelser må som 
hovedprinsipp ta utgangspunkt i at begge foreldre er viktige omsorgspersoner for barna og at nesten alle 
foreldre er skikket til å ta denne rollen. F2F mener at vi trenger en normativ barnelov – en barnelov som 
normsetter samfunnets forventninger om at foreldre innretter livet for sine barn. Barnets rett til et familieliv 
med begge foreldre er også beskyttet av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 og FNs 
konvensjon om barnets rettigheter, blant annet artiklene 2, 7, 8, 9 og 18. 
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I Norge er det ca. 270 000 barn som har foreldre som ikke bor sammen. Majoriteten av disse har foreldre som 
er inndelt i én overordnet bostedsforelder med særrettigheter, og én samværsforelder som ofte mangler 
innflytelse over viktige beslutninger i barnets liv, for eksempel hvor i landet barnet skal bo. Rundt 46 000 barn 
har ikke regelmessig kontakt med sin samværsforelder. Flytting med felles barn fra felles nærmiljø river barnet 
opp fra sitt rotsystem og skaper ofte vedvarende foreldrekonflikter, spesielt flytting som gjør at barnets 
samvær med foreldrene blir vanskelig å gjennomføre. 2700 foreldretvister i rettsapparatet hvert år, ofte med 
ressurssterke foreldre som kjemper for en fortsatt plass i sine barns liv, taler sitt tydelige språk om et 
dysfunksjonelt system som må endres. 
 
Forslag til ny § 36 i barneloven 

§ 36
1
.Kvar barnet skal bu fast 

Barnet skal bu fast hos begge sine foreldre. Som utgangspunkt skal barn ha lik botid i begge hjem med mindre 
foreldrene blir enige om annen fordeling. 
(Er foreldra usamde, må den av foreldra som ønsker annan avgjerd be retten avgjere kor barnet skal bu fast. 
Dersom det ligg føre særlege grunnar, kan retten likevel avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei). 

Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, EMD: 
Sommeren 2019 avsa Høyesterett en dom som ga en mor av italiensk opprinnelse tillatelse til å flytte til Italia 
med to norske barn, vekk fra barnas far og halvsøsken. F2F mener denne domsavsigelsen står i et problematisk 
forhold til den beskyttelse av barnas rett til familieliv med begge foreldre som følger av så vel FNs 
barnekonvensjon som Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 8. F2F besluttet derfor å være 
medsponsor

2
. for at Høyesteretts avgjørelse i nevnte sak kunne klages inn for Den europeiske 

menneskerettsdomstolen. Klage ble sendt inn til EMD på slutten av 2019.  
 
Norske domstoler gir i sak etter sak den ene av to omsorgsdyktige foreldre medhold i flytting med felles barn 
innenlands uten den andre forelderens samtykke. Denne dommen fra Høyesterett skaper presedens for det 
samme også ved flytting til utlandet. I mange tilfeller kan dommen få negative konsekvenser for barns 
muligheter til å vokse opp med begge foreldrene. 
 
Foreningen 2 Foreldre (F2F) mener dommen er problematisk ift. Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen, som i artikkel 8 fastslår barns og foreldres rett til respekt for sitt familieliv.  
 
Denne saken resulterte også i et supplerende innspill fra F2F til barnelovutvalget. 
 
Innspillene til barnelovutvalget i sin helhet kan leses her:  
http://www.f2f.no/hoeringer 
 
Høring til forskrift om endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven – unntak fra 
mekling ved domfellelse for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. 
 

F2F mener selvsagt det må være overordnet at barn skal beskyttes mot vold og overgrep. I normalsakene – hvor 

begge foreldrene har normal omsorgskapasitet, mener F2F at meklingen burde være bedre og at obligatorisk 

mekling bør være på mer enn 1 time, der hvor det er behov for det. Dette for å hjelpe omsorgsfulle foreldre til å 

løse spørsmål om bosted for barna og samvær i minnelighet, uten å skape tvist som bringes inn for retten. Vi må 

komme bort fra dagens situasjon hvor normale omsorgsfulle foreldre kjemper mot hverandre i retten for å sikre 

barnas praktiske og juridiske tilknytning til begge foreldrene.  

 

                                                                    
1
 Dette forslaget til ny § 36 ble vedtatt på F2Fs landsmøte 2019. 

2
 F2F opprettet pengeinnsamling via Spleis, https://www.spleis.no/project/90413. 

http://www.f2f.no/hoeringer
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Spørsmålet om barnets bosted og evt. samvær må avgjøres av retten dersom foreldrene ikke blir enige. F2F er 

opptatt av å trygge barnas interesser, men lovgiver plikter også å ivareta alle parters interesser. Vi viser i denne 

forbindelse til høringsnotatets punkt 4.1.4 om rettskraften i avgjørelser. Det må oppstilles klare kriterier for når 

man skal anse rettskraftig dom avsagt. Dette for å sikre at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens 

artikler 6 og 8 ivaretas. Disse skal ivareta borgernes interesser i forhold til rettferdig rettergang og respekt for 

privatliv og familieliv  

 
 
Høring – Forslag til ny barnevernslov 
 
F2F har den prinsipielle oppfatning at normalsakene som omhandler vanlige omsorgsfulle foreldre håndteres 

under barneloven, barneverntilfellene håndteres under barnevernloven og straffbare forhold håndteres under 

straffeloven. F2F vil advare mot en trend vi har sett – at en eller begge parter forsøker å bruke barnevernet 

taktisk i en foreldretvist. Derfor er det uhyre viktig at barnevernet er bevisst faren for at de kan bli misbrukt i en 

tvist mellom foreldre som ikke er enig om framtidig omsorgsløsning for barna sine – men hvor begge er åpenbart 

omsorgskompetente. 

 

Barnets rett til et familieliv med begge foreldre er beskyttet av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens 

artikkel 8 og FNs konvensjon om barnets rettigheter, blant annet artiklene 2, 7, 8, 9 og 18. Disse bestemmelsene 

binder også Norge da både EMK og FNs barnekonvensjon er gjort til en del av norsk lov gjennom 

menneskerettighetsloven. Barnevernets hjelpe- og veiledningstilbud bør primært rettes inn mot familien for at 

barna skal få en tilfredsstillende omsorgssituasjon.  

 

F2F mener at retten til familieliv eller det biologiske prinsipp skal veie tungt, og kun settes til side hvis dette er i 

direkte motstrid til barnets behov for omsorg og beskyttelse. F2F støtter derfor at retten til familieliv og det 

biologiske prinsipp skal inntas i loven, og at dette kun skal fravikes i de tilfeller hvor foreldrene ikke er i stand til 

å ivareta sine omsorgsoppgaver på en måte som er tilfredsstillende for barnet.  

 

 
Høring med forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap 
 
Det er fremdeles slik at morskap fastsettes ut fra biologi, farskap fastsettes ut fra juridiske forhold og handlinger. 

Det er grunn til å spørre om denne praksis står i et problematisk forhold til likestillingslovens forbud mot 

forskjellsbehandling pga kjønn. 

 

F2F hilser velkommen forslaget om digitalisert erklæring av farskap, fordi det vil gjøre det enklere og mer 

tilgjengelig å formalisere foreldreskapet for begge foreldre av barnet, uavhengig av om foreldrene bor sammen 

eller ikke. F2F deler departementets syn om at dette vil være til barnets beste. 

 

 

Høringssvarene kan leses i sin helhet på http://www.f2f.no/hoeringer 

 
Forum for barnekonvensjonen 
F2F er medlem i Forum for Barnekonvensjonen. Forumet lager ”skyggerapporter” til Norges offisielle rapport til 
FNs barnekomite om etterlevelsen av FNs barnekonvensjon i Norge. F2Fs viktigste bidrag til skyggerapporten 
har vært å sette forholdene for barn med to hjem på dagsorden. Dessverre har det vært vanskelig å få 
konsensus i forumet om at det er viktig å rapportere temaet til FNs barnekomite. 
 
 
  

http://www.f2f.no/hoeringer
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E) Øvrig lokal aktivitet. 
F2Fs fylkeslag har stor aktivitet og får mye ut av små ressurser. Per 31.12.19 var er det fylkesstyrer i Oslo og 
Akershus og Hordaland. Det er kontaktpersoner i Agder og Rogaland. På tampen av året fikk vi også etablert en 
kontaktperson i innlandet. 
 
I noen fylker er det grunnlag for å etablere fylkeslag, men det har ikke lyktes å engasjere ressurspersoner for å 
etablere et fylkeslag med et fylkesstyre. Som i de fleste organisasjoner som drives på frivillig basis er det også i 
F2F til tider vanskelig å få folk til å bidra. Dette har heldigvis i mindre grad gått utover medlemmene, da 
rådgivingstelefoner og tilbud som F2Fs medlemsblad, samt høringssvar til lovendringer har vært prioritert. 
Mediearbeidet, arbeidet mot bedrifter og andre organisasjoner, samt lokale politikere, har i en del lokallag 
vært mindre omfattende enn ønskelig. Det gjør at mange forslag og tiltak til dels renner ut i sanden fordi de 
ikke følges opp lokalt. 
 
F) Vervekampanje 
F2F opplever at vi ikke når opp ved søk på internett når potensielle medlemmer benytter søkeord som er 
relevante for vår organisasjon. Det viser seg at advokatkontorer betaler relativt mye for å bli høyt rangert på 
relevante søkeord. En betraktning vi gjør oss er at det er enda viktigere å få en barnelov som premierer 
samarbeid enn konflikt når det viser seg at advokatfirmaer er villige til å betale relativt mye for å bli synliggjort 
på internett. Er det advokatstanden som er vinnerne i familietvister? 
 
G) Økonomi 
Samlede driftsinntekter ble i 2019 kr 343 775, en økning fra 2018 hvor tilsvarende var kr 276 558.  
Hovedårsaken til inntektsøkningen var mottatte gaver på kr 72 400, kr 0 i 2018. Tall for 2018 heretter i 
parentes. Bakgrunnen for gaveinntekter er beskrevet under punkt for fremming av sak for EMD mot Norge, se 
punkt ” Den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD”. 
 
Inntektene fra medlemskontingenter ble kr 99 478, en reduksjon på kr 13 223 kr fra 2018 (kr 112 701). 
Driftsstøtten fra Bufdir var i 2019 kr 149 350 (149350). Det ble søkt om mva. kompensasjon i 2019 og F2F fikk kr 
22507 i slik støtte (14506).  
 
Samlede driftskostnader ble kr 391 396 (kr 347 932). Dette er en økning på kr 43 464 fra 2018. Økningen i 
driftskostnader var planlagt, og ble varslet i årsberetningen for 2018, og godkjent av F2Fs landsmøte mars 
2019. Økningen relatertes til større fokus og engasjement for F2Fs mål om å skape trygge familieforhold for 
barn med to hjem. Konkret innebærer dette i hovedsak arrangement under Arendalsuka 2019, se eget punkt 
om dette i årsberetningen. Og fremming av nevnte sak for EMD.  
 
Takket være gratis overnatting og stor frivillig innsats fra tillitsvalgte som arbeidet gratis under Arendalsuken 
var F2Fs direkte arrangementskostnader kr 70 218.  
  
Kostnader for F2Fs landsmøte 2019 beløp seg til 31 746. Dette tilskrives effektiv organisering av 
landsmøtesaker og faglig del slik at landsmøtet kunne avvikles på en dag, tidligere to dager. 
 

Alle kostnader er tatt under fokus på at organisasjonen skal ivareta sine løpende forpliktelser i sitt arbeid om å 

skape trygge familieforhold for barn med to hjem. 

 

Streng prioritering av kostnader, og god økonomikontroll er hovedårsaker til at kostnadene ikke ble større, selv 

om vi fikk redusert inntekt fra medlemskontingent. 

 

Driftsresultat for 2019 ble negativt med kr 47 510 (-71 230).  

Egenkapitalen er 31.12.2019 kr 196 072 (kr 243 581).  
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For driftsåret 2020 forventes tilsvarende kostnader da F2Fs hovedstyre arbeider for deltagelse på Arendalsuka 

2020 og oppfølging av sak for EMD mot Norge. Dette i tillegg til vår vedtektsfestede samling for tillitsvalgte.  

 

F2Fs hovedstyre er av den oppfatning at organisasjonen har sunn og god økonomi til å følge opp planlagte 

oppgaver. 

 
 
H) Arbeidsmiljø 
Foreningen 2 Foreldre har ikke hatt ansatte i 2019. Alt arbeid i F2F utføres på frivillig basis av tillitsvalgte og 
frivillige medlemmer. 
 
 
I) Likestilling 
Medlemsmassen består fremdeles av cirka 10 % kvinner og 90 % menn. Kjønnsfordelingen blant 
medlemsmassen reflekterer ganske godt fordelingen mellom samværsmødre og samværsfedre (som er 
foreningens viktigste rekrutteringsgrunnlag). 
 
Foreningen 2 Foreldre er kjønnsnøytral og styret arbeider aktivt for å sette barns og samværsforeldrenes 
utfordringer, uavhengig av kjønn, på politikernes og opinionens dagsorden. 
 
F2Fs hovedstyre har mannlig leder. Av hovedstyrets syv medlemmer per 31.12.19 er det en kvinne og seks 
menn. F2F ønsker å være en pådriver for likestilling på alle samfunnsområder, også i vår egen organisasjon, og 
vil jobbe aktivt for å rekruttere medlemmer av begge kjønn til våre styrer. 
 
I lokallaget Oslo og Akershus var det i 2019 én kvinne i styret.  
 
J) Videre drift 
Hovedstyrets vurdering er at Foreningen med opparbeidet positiv egenkapital har midler til videre drift på 
samme nivå som i 2019. 
 
K) Eksklusjoner 
Det er ikke foretatt suspensjoner, eller eksklusjoner av medlemmer i F2F i 2019. 
 
L) Oppsummering. 
Mange har jobbet jevnt og trutt i Foreningen 2 Foreldre også i 2019, og vi må erkjenne at det er en fast "hard 
kjerne" som holder aktivitetene gående, både lokalt og nasjonalt. Foreningens Hovedstyre har derfor i 2019 
arbeidet spesielt for å skaffe flere medlemmer og for å utvikle fremtidige tillitsvalgte. Dernest har vi prioritert 
oppfølging av medlemmer som kontakter oss, fast utgivelse av medlemsbladet, samt oppfølging av og innspill 
til myndighetene i forbindelse med lovendringer og overnasjonale rapporteringer. Vi har også prioritert å skape 
den oppmerksomhet i media om ”våre saker” som vi makter. Men samtidig er det en utfordring å få flere enn 
”Tordenskiolds soldater” til å forplikte seg.  
 
Resultatet er at vi som forening fortsatt sliter med å være så synlige i samfunnsbildet som vi ønsker. Ren 
pragmatisme sier oss at vi må tilpasse aktivitetsnivået og ambisjonene etter de ressurser som til enhver tid er 
til rådighet for frivillig arbeide. 
 
Vi har i løpet av 2019 greid å engasjere bidragsytere til vårt arbeid, som ikke er styremedlemmer. F2F håper at 
det vil kunne bidra til større aktivitet i. 
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Harestua, 13. februar 2020 
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__________________________________________________________________________________________ 

Årsberetning for 2020 
Foreningen 2 Foreldre 

 
 
A) Foreningens formål 
Foreningen 2 Foreldre (F2F) arbeider for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem, og for å sikre 
barns rett til likeverdig kontakt med foreldrene og familienettverk på begge sider, uavhengig av foreldrenes 
samlivsstatus. 
 
F2F har i perioden jobbet spesielt for å belyse og forebygge konflikter og problemer i forbindelse med 
samlivsbrudd gjennom opplysningsarbeid rettet mot foreldre, blant annet gjennom temamøter i Oslo og 
Bergen, samt publisering av videoer fra utvalgte temamøter på YouTube for å øke det geografiske 
nedslagsfeltet. Dette i tillegg til skriving av leserinnlegg og kronikker, publisering av pressemeldinger og 
formidling av forskning innen F2Fs arbeidsområde.  
 
F2F er høringsinstans til lovforslag som berører familieområdet, og vi ser at våre synspunkter og forslag ofte er 
gjengitt i lovforarbeider, som f.eks. i Stortingsproposisjon Prop. 161L (2016-17) ”Endringer i barnelova mv. 
(likestilt foreldreskap)”. I 2020 har F2F bl.a. sendt ytterligere innspill til det regjeringsoppnevnte 
barnelovutvalget for å dele våre erfaringer og fremsette forslag om hvordan vi mener en god barnelov som 
setter barna i fokus bør være. F2F er medlem og møter fast i «Forum for Barnekonvensjonen» hvor vi har fulgt 
opp Norges rapportering til FNs barnekomité. Forumet følger opp Norges etterlevelse av FNs barnekonvensjon.  
 
 
B) Hovedstyret 

Gjennom 2020 har Foreningen 2 Foreldres Hovedstyre hatt følgende sammensetning: 

 
Leder: Rune Harald Rækken, Oslo Akershus 
Kasserer og nestleder: Sølvi Leander, Oslo Akershus  
Organisatorisk leder:  Nils Olav Ågotnes, Rogaland 
Styremedlem: Torgeir Neset, Agder 
Styremedlem:  Even Stormoen, Oslo Akershus 
Styremedlem: Warren S. Eversley, Hordaland 
Styremedlem:  Hans Christian Flaathen, Oslo Akershus 
1. vara: Øyvind Sohlberg Hagen 
2. vara: Kenneth Johansen, Hordaland  
  
 
C) Medlemsoversikt   
Per 31.12.20 hadde F2F 279 medlemmer, mot 244 medlemmer på samme tidspunkt foregående år.  
 
F2Fs tankegods brer om seg og at stadig flere foreldre unngår konflikt og velger likeverdig foreldreskap for 
barna sine om samlivet skulle ta slutt. Stadig flere foreldre som ikke bor sammen velger delt bosted for barna 
sine. Dette er dokumentert og beskrevet i SSBs undersøkelse «Bosted og samvær 2002, 2004 og 2012» fra 2014 
og i FHIs rapport «Hva er konsekvensene av delt bosted for barn? En systematisk oversikt» (s 17) fra 2017.  
 
Vi opplever en økende bevissthet om at støtte til F2F styrker arbeidet for å få til en normativ familielovgivning 
som støtter opp om og oppfordrer til likeverdig foreldreskap for å stimulere til samarbeid mellom foreldrene og 
ivareta barnets behov for å beholde begge foreldre som hverdagsressurser også om mor og far ikke bor 
sammen. En høyere andel av de nyinnmeldte medlemmer beskrivelser høy konflikt mellom foreldrene i forhold 
til tidligere, og antall foreldretvister for domstolene øker. Flere foreldre finner fram til fornuftige løsninger for 
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sine barn og seg selv etter samlivsbrudd, mens barneloven og systemet rundt fortsatt gir for liten hjelp i de 
vanskeligste og mest fastlåste foreldretvistene, inkludert saker hvor en av foreldrene bevisst saboterer barnet 
samvær med den andre forelderen. F2F har gjennom vårt mangeårige holdningsskapende arbeid og 
konstruktive innspill til en modernisert barnelov bidratt til at flertallet av foreldrene finner gode 
omsorgsløsninger for sine barn, men et mindretall opplever at lovgiverne ikke følger opp behovet for 
sanksjoner når avtaler ikke overholdes. 
 
Medlemsmassen viser fortsatt en overvekt av menn, det være seg samværsfedre og fedre med hovedomsorg 
eller felles omsorg (delt bosted). Stadig flere kvinner melder seg inn og mye tyder at dette ofte er 
samværsmødre og stemødre, samt bestemødre. I tillegg kommer stadig flere voksne skilsmissebarn som støtter 
F2Fs filosofi ved å melde seg inn i foreningen.  
 
 
D) Sentrale aktiviteter  
 
 
Media 
Det har i perioden vært en rekke medieutspill i forbindelse med aktuelle saker relatert til barn og foreldre i 
samfunnsdebatten, og også reaktiv oppfølging av saker fra media. Foreningen har vært representert gjennom 
debatter og innslag i TV, radio og aviser og artikler på nett, blant annet i TV2 Nyhetene og i NRK Dagsrevyen. 
Media har satt fokus på samværssabotasje i 2020, noe som også har ført til økt oppmerksomhet rundt 
problematikken på Stortinget. F2F har bidratt med framskaffelse av erfaringsdata og fakta relater til denne 
problemstillingen. Kronikker og leserinnlegg i aviser er også benyttet for å nå ut med F2Fs meninger, både i 
lokalpressen og i rikspressen. F2F formidler også forespørsler fra journalister om kontakt med foreldre som har 
vært eller er i foreldretvister, og som ønsker anonyme case for å belyse problemstillinger relatert til F2Fs 
arbeidsområde. 
 
 
Landsmøte 
F2F har landsmøte annethvert år. Forrige landsmøte var i mars 2019 og neste landsmøte er planlagt å finne 
sted i juni 2021. 

 

F2F-magasinet 

F2F – magasinet ”Foreningen 2 Foreldre” kom ut med to nummer i 2020. Redaktører er Even Stormoen. 
Redaksjonen administrerer materiell, frister og levering og sørger for den redaksjonelle gjennomgangen i 
forbindelse med utgivelsene av Foreningen 2 Foreldres fagblad. Det er flere skribenter som bidrar med artikler 
til bladet. Leder Rune Harald Rækken er bladets ansvarlige redaktør. 
 
Bladet distribueres til alle medlemmer og foreningens nettverk inklusive NAV-kontorer, 
familierådgivningskontorer og stortingspolitikere, foruten at det er gjort tilgjengelig for salg gjennom portalen 
Bladkongen.no. Bladets utgaver er også tilgjengelige på Nasjonalbiblioteket. Dette som ledd i å skape 
oppmerksomhet for F2F og lokallagenes arbeid. 
 

Arendalsuka 2020 

Foreningen 2 Foreldre hadde planlagt stand og øvrige aktiviteter under Arendalsuka 2020, men pga Covid-19 
situasjonen ble Arendalsuka 2020 avlyst. 
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F2Fs hederspris 
F2Fs hederspris er ble første gang delt ut i 2014. I 2020 ble F2Fs hederspris tildelt tidligere barne- og 
likestillingsminister, nå stortingsrepresentant, Solveig Horne. Hun mottok Foreningen 2 Foreldres hederspris 
2020 for sitt mangeårige og fremragende arbeid innen familieområdet. Under sin tid i Stortinget har Solveig 
Horne tatt en klar rolle som ombud for dem som har henvendt seg til henne med vanskelige saker. Da Horne 
tiltrådte som minister med ansvar for familieområdet, var hun klar på at det er viktig at barna har god kontakt 
med begge foreldrene, og at foreldrene bør ha like rettigheter når de gjennomgår et samlivsbrudd. Solveig 
Horne har gjort en mangeårig god innsats for å bedre forholdene for norske familier, og for å bedre 
oppvekstforholdene for norske barn. 
Daværende stortingsrepresentant, nåværende Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby overrakte 
hedersprisen på vegne av F2F. 
 
 
Faglig samling for F2Fs tillitsvalgte 
I følge F2Fs vedtekter skal det arrangeres faglig samling for tillitsvalgte i årene hvor det ikke er landsmøter. F2F 
hadde planlagt en faglig samling på høsten 2020. Denne ble først utsatt, senere avlyst på grunn av Covid-19-
restriksjoner som medførte at hotellet vi hadde planlagt å benytte ble stengt en periode.  
 

Medlemsaktiviteter/tilbud 

Rådgivning og veiledningstjeneste overfor medlemmer 

F2F har faste telefonvakt/rådgivningstjeneste mandag og onsdag kl 18-21. Dette ivaretas av 
veiledningsgruppen som ledes av Warren Eversley. Rådgivningstjenesten tilbyr hjelp to kvelder i uken. 
Tjenesten utføres av medlemmer som har engasjement og kunnskap innenfor F2Fs virke. 
 
Tjenesten «Spør Juristen» har skapt et fyldig «bibliotek» for våre medlemmer, med løsninger og svar på 
aktuelle problemstillinger. I løpet av 2020 ble det lagt ut 11 spørsmål og svar, som er samme antall spørsmål og 
svar som i 2019. Svarene er gitt av F2Fs interne jurist. 
 
Over tid har vi registrert at det er en økende andel foreldre med utenlandsk statsborgerskap eller bakgrunn 
som kontakter vår rådgivningstjeneste for hjelp. Verden er blitt mer global. Mennesker med ulik nasjonalitet 
stifter familie. Enten i landet til en av foreldrene, eller et land ingen av foreldrene har sin opprinnelse fra. Når 
mor og far velger å gå fra hverandre har de større utfordringer enn de par som har norsk nasjonalitet og er 
opprinnelig bosatt i Norge. Stadige flere familier finner gode ordninger for sin reorganiserte familie. I og med at 
det er blitt vanskeligere å marginalisere en av foreldrene i barnas liv er det flere som tar belastningen med å 
arbeide for at barna skal få opprettholdt kontakten med begge sine foreldre. Dette medfører at det er en 
økning av komplekse problemstillinger vårt rådgivningskorps må bidra til å finne gode løsninger for. 
 

Lokale tilbud 

F2F har to aktive lokallag. De tilbyr aktiviteter og tilbud til medlemmer og deres hovedoppgave utover dette er 
å gjøre F2F synlig lokalt.  
 
 
 
Øst  
Lokallaget Øst med base i Oslo, har normalt gjennomført månedlige temamøter. Grunnet Covid-19-
restriksjoner har det blitt færre fysiske møter i 2020. Følgende arrangement med interne og eksterne 
foredragsholder og titler er gjennomført, flere av dem i samarbeid med hovedstyret: 
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Januar ”Hvem er en bra kjæreste for deg? Hvorfor velger så mange feil?  
Det er ikke din skyld!      advokat Erik Mørch 

Mars  F2Fs hederspris 
Oktober  ”Den konfliktskapende barneloven”, nettmøte   Rune Harald Rækken 
November ”Advokatens tips i foreldretvister”, nettmøte   advokat Linn Doornich 
 
De videoene som vi har fått lov av foredragsholder å dele i det offentlige rom ligger på Foreningen 2 Foreldres 
kanal på YouTube: https://www.youtube.com/user/foreningen2foreldre 
 
 
Vest 
F2F Hordaland med base i Bergen, har hatt tilbud til medlemmer og engasjert seg i media og på stand i ulike 
sammenhenger. 
 
Fylkeslaget i Hordaland har et månedlig fast møtepunkt - "Faste møte i Kaigaten" hvor medlemmer, og andre 
kan møte F2Fs tillitsvalgte for rådgivning og bli kjent med F2F. Totalt 2 møter er gjennomført i 2020. Øvrige 
aktiviteter og tilbud har utgått etter 13. mars 2020. 
Det er også gjennomført en informasjons- og vervestand i Bergen sentrum i mai. 
   
Fylkeslaget i Hordaland er representert i Fylkesbrukerutvalget for NAV Vestland. F2Fs fokus i utvalget er å 
belyse hva som kan gjøres for å ivareta barnets behov for omsorg, innenfor de rammer som gjelder.  
 
 
Lokallagenes og kontaktpersonenes bidrag til sentrale aktiviteter 

Begge lokallag og kontaktpersonene har i 2020 på ulike måter bidratt til utvikling og drift av Foreningen 2 
Foreldre ved å stille kunnskap og arbeidskapasitet til disposisjon Det kan her nevnes. 

 Innspill til og besvarelse av høringsuttalelser 

 Planlegging og bidragsytere til samlinger for tillitsvalgte 

 Bidragsytere til F2F-magasinet ”Foreningen 2 Foreldre” 

 Besvare henvendelser fra medlemmer som kontakter F2Fs rådgivningstelefon 
 

Hovedstyret mener det er viktig å bevisstgjøre om F2Fs tredelte virksomhet:  

1) Det viktigste langsiktige arbeidet F2F gjør er den kontinuerlige jobbingen for en ny barnelov med 
likeverdig foreldreskap med delt bosted og lik botid som utgangspunkt, også om foreldrene ikke bor 
sammen. Herunder innsamling av forskingsresultater og konstruktive innspill til ny barnelov.  

2) Hjelpe medlemmene gjennom samlivsbruddfasen slik at foreldrene kan finne gode løsninger for barna 
og seg selv etter at familien har blitt reorganisert ved samlivsbrudd/aldri har bodd sammen. I dag er 
det dessverre mange medlemmer som lar være å fornye medlemskapet når de har kommet gjennom 
denne kritiske fasen. 

3) Kompetansehevende tiltak og opinionsdannelse: vi driver kursing/kompetansehevende tiltak. Kursene 
rettes mot både privatpersoner og offentlig virksomhet, og bidrar til at arbeidsgivere, skole- og 
helsepersonell osv blir i stand til å tilby hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre 
skadevirkninger av samlivsbrudd, både hos barn og hos foreldre/familie. 
 

Dersom vi klarer å få oppmerksomhet om vår pådriveoppgave for å etablere et lovverk som støtter opp om 
barns rett til likeverdig omsorg fra begge sine foreldre og tilby attraktive medlemstilbud antar vi at det blir 
langt lettere for foreningen å holde på våre medlemmer og at det blir mindre turnover i medlemsmassen.  
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Web/Facebook 

Hjemmesidene til foreningen www.f2f.no og foreningens Facebook-side 
https://www.facebook.com/Foreningen2Foreldre med tilhørende diskusjonsforum for medlemmene er 
sentrale kommunikasjonskanaler for foreningen. Vi ser at tilstedeværelse på nett blir en stadig viktigere kanal 
for å nå ut til F2Fs publikum. 
  

Innspill og høringer til lovforslag og forskriftsendringer 

 
Innspill til barnelovutvalget 
 
Også i 2020 har F2F gitt innspill til barnelovutvalget: 
 
F2Fs prioriteringer i forhold til ny barnelov er som følger: 
1. Delt bosted med lik botid som barnelovens utgangspunkt  
2. Rettsbeskyttelse av samværsretten, også for meklede samværsavtaler. Lettere å sanksjonere 

samværssabotasje. Langvarig samværssabotasje som grunn til å overføre bostedsmyndigheten til den 
forelderen som vil sørge for størst mulig samlet foreldrekontakt. (Innspill følger vedlagt) 

3. Flyttespørsmålet håndteres under felles foreldreansvar. Ved flytting med barn skal det alltid foretas en 
konkret vurdering av objektiv tredjepart om dette er til barnets beste, dersom foreldrene ikke er 
enige. Dersom en flytting vurderes å ikke være til barnets beste, skal barnets bosted være hos den 
forelderen som ikke ønsker å flytte.  

4. Anerkjennelse og virkemidler mot foreldrefremmedgjøring. 
5. Felles foreldreansvar for alle  
6. Bidrags- og støttesystem som er nøytralt i forhold til bostedsløsning og samværsbrøk.  

Bostedsløsningen og samværets omfang bør dimensjonere de økonomiske overføringene.  
7. Bidragsordning til barnets oppfostring, ikke som overføring av inntekt mellom foreldrene 

a. Begges inntekt teller med 
b. Fradrag i bidrag gradert etter samvær (samværsfradrag) 
c. Begge foreldre har bokostnader til barnet og disse bør derfor holdes utenfor i 
bidragsordningen.  

8. Rimelig fordeling av samværsreisekostnader  
9. Evt. overnattingskostnader ved samværsreiser delt mellom foreldrene 
 
F2F har gitt konkrete innspill til barnelovutvalget, med beskrivelse av problemstillingene, referanser til relevant 
litteratur og konkrete forslag til endringer av barneloven for å bøte på problemene når det gjelder: 

- Foreldrefremmedgjøring/foreldrefiendtlighet 
- Rettsbeskyttelse av samværsretten, også for meklede avtaler 
- Deling av nødvendige overnattingskostnader ved nødvendige samværsreiser 

 
Innspillene til barnelovutvalget i sin helhet kan leses her:  
http://www.f2f.no/hoeringer 
 
Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, EMD: 
Sommeren 2019 avsa Høyesterett en dom som ga en mor av italiensk opprinnelse tillatelse til å flytte til Italia 
med to norske barn, vekk fra barnas far og halvsøsken. F2F mener denne domsavsigelsen står i et problematisk 
forhold til den beskyttelse av barnas rett til familieliv med begge foreldre som følger av så vel FNs 
barnekonvensjon som Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 8. F2F besluttet derfor å være 
medsponsor

1
. for at Høyesteretts avgjørelse i nevnte sak kunne klages inn for Den europeiske 

                                                                    
1
 F2F opprettet pengeinnsamling via Spleis, https://www.spleis.no/project/90413. 

http://www.f2f.no/hoeringer
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menneskerettsdomstolen. Foreningen 2 Foreldre (F2F) mener dommen er problematisk ift. Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen, som i artikkel 8 fastslår barns og foreldres rett til respekt for sitt familieliv.  
Klage ble sendt inn til EMD på tampen av 2019. Vi avventer fortsatt EMDs avgjørelse i denne saken. 
 
 

Høringssvar fra F2F til NOU 2019:20 – ”En styrket familietjeneste” 

F2F har avgitt høringssvar til NOU 2019:20 – En styrket familietjeneste. F2F har påpekt at det nok en gang 

foreslås å flikke på prosessen, mens det er barnelovens materielle regler som skaper konfliktene. F2F har også 

påpekt behovet for endrede holdinger og økt kompetanse i familie(vern)tjenesten, og vi stiller spørsmål ved hvor 

stort ansvar det er rimelig å pålegge barna i forbindelse med foreldrenes samlivsbrudd. 

 

15 % av sakene ”avgjøres” ved selvtekt. Sintefs evaluering av meklingsordningen fra 2011 viste at 75 % av 

foreldrene ble enige om bosted og samvær for barna sine under meklingen. Ca 10 % av sakene gikk videre til 

retten. Det betyr at 15 % av sakene ender opp uten en avtale om bosted og samvær for barna.  

 

Foreldresamtale og mekling må redusere antall foreldretvister for retten. F2F er enig i at foreldre som ikke blir 

enige på foreldresamtale (første meklingstime) bør få tilbud om ytterligere mekling, og støtter også at forelder 

som ønsker å bringe en foreldretvist inn for retten må møte til seks timer mekling etter foreldresamtalen.  

 

Involvering av barn i prosessen – et tveegget sverd. Det er naivt å tro at barn utelukkende gir uttrykk for sin egen 

frie vilje uten noen som helst påvirkning fra en av en eller begge foreldrene i en samlivsbruddsituasjon, spesielt 

dersom det er sterk uenighet og konflikt mellom foreldrene. F2F vil advare mot å trekke barna tettere inn i 

konfliktene mellom foreldre, da dette lett kan sette barna i en uløselig lojalitetskonflikt mellom foreldrene, noe 

som i verste fall kan resultere i foreldrefremmedgjøring (Parental aleniation syndrome – PAS). Barn skal ikke ha 

en plikt til å uttale seg i forbindelse med foreldrenes samlivsbrudd. Barn skal ikke tvinges til å velge mellom mor 

og far!  

 

Barneloven bør oppmuntre til foreldresamarbeid og sette grenser for foreldre som ikke evner eller ønsker å 

samarbeide. Vi mener dette best ivaretas ved å ha delt bosted med delt bosted og lik botid som barnelovens 

utgangspunkt, så må heller den av foreldrene som påberoper seg særrettigheter begrunne dette særskilt. 

 

 

Høringsuttalelse fra F2F til bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker for domstolene 

F2F har avgitt høringsuttalelse til bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker. F2F påpeker at hovedproblemet er 

barnelovens materielle regler som skaper rom for manipulering og konflikt. F2F slutter seg til høringsnotatets 

problembeskrivelse av de sakkyndiges arbeid. En rekke av våre medlemmer stiller grunnleggende spørsmål ved 

sakkyndiges kvalitet, faglige tilnærming, rolleforståelse, erkjennelse av egne begrensninger og opptreden. Mange 

av barnelovesystemet aktører er for dårlig skolert i å avsløre manipulasjon, og F2F mener derfor det er 

nødvendig at sakkyndiges arbeid i foreldretvister undergis en kvalitetskontroll.  

 

Barnelovens materielle regler skaper rom for manipulering og konflikt. En utdatert barnelov ”tvinger” alt for ofte 

foreldre som var likeverdige i samliv inn i ulikeverdige foreldreroller etter samlivsbrudd. Dette fører til uheldig 

og konfliktdrivende posisjonering mellom foreldrene etter samlivsbrudd. Likeverdig foreldreskap gjennom delt 

bosted for felles barn er den løsningen som øker mest, og som får stadig økende støtte fra så vel norske som 

internasjonale forskningsmiljøer.  

 

F2F har vært vitne til mye dårlig sakkyndigarbeid i saker etter barneloven. F2F støtter kvalitetssikring av 

saksbehandlingen foreldretvistsaker. Nødvendig skolering av de involverte i saksbehandlingen må være en 

premiss. Aktører som håndterer foreldretvister bør også styrke kompetansen om foreldrefremmedgjøring. Det er 

et alvorlig samfunnsproblem når 46 000 norske barn ikke har sett samværsforelderen sin en gitt måned.  

 

Det er en presumsjon i barnelovgivningen at begge foreldrene er viktige omsorgspersoner for barnet, og det er en 

formodning om at det beste for barnet er å ha kontakt med begge foreldrene, jfr. barnelovens § 42. Dette følger 

også av FNs konvensjon om barnets rettigheter, spesielt artiklene 9 nr 3 og 18 nr 1. Barnets rett til et familieliv 

med begge foreldre er vernet både av Grunnlovens § 102 og Den europeiske menneskerettskonvensjonens 
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artikkel 8. Statens ansvar for å sikre barnets sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie, er 

nedfelt i Grunnlovens § 104 tredje ledd. Samværsretten må gis rettslig beskyttelse, også for meklede avtaler. 

 

F2F understreker at de sakkyndige må gis klare mandater. Vi stusser over at mange av de sakkyndige synes 

opptatt av å finne den beste forelderen av to gode. Hvorfor velge én når barnet kan beholde begge som 

hverdagsressurser? Dette vil som oftest være en realitet i mange foreldretvister med to omsorgsdyktige foreldre.  

 

 

Høringssvar fra F2F til ”Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt 

tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator))” 

F2F har avgitt høringssvar til ”Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt 

tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator))”. F2F påpeker at begge foreldrene må involveres 

og gjøres kjent med de behovene de sårbare barna har, for å kunne bistå best mulig.  

Begge foreldrene må involveres for å kunne bistå barna best mulig. Normalt inngår begge foreldre med sine 

familiegrener i barnets samlede familieressurser. Dessverre ser vi ofte at den ene forelderen, med tilhørende 

familiegren, settes på sidelinjen når foreldrene ikke (lenger) bor sammen. Inntil 46000 norske barn har ikke sett 

samværsforelderen sin en gitt måned. Manglende tilgang til sine samlede foreldre- og familieressurser gjør en 

del av disse barna og unge ekstra utsatt. Ofte er den slik at en av foreldrene ikke får informasjon, ikke involveres 

og ikke behandles som part i saken når barna trenger hjelp fra offentlige velferdstjenester. F2F mener at plikten 

til å informere begge foreldre bør skjerpes. For å sikre at begge foreldre skal kunne bistå barnet best mulig, er det 

viktig at begge foreldre er kjent med hvilke behov barnet faktisk har. F2F er av den klare oppfatning at behovet 

for sammensatte tjenestetilbud kan bli redusert om to ressurssterke foreldre involveres i omsorgen, uavhengig av 

foreldrenes samlivsstatus.  

 

Vi vil derfor peke på F2Fs forslag til ny § 36 i barneloven: 

§ 36.Kvar barnet skal bu fast 
Barnet skal bu fast hos begge sine foreldre. Som utgangspunkt skal barn ha lik botid i begge hjem med 
mindre foreldrene blir enige om annen fordeling. 
Er foreldra usamde, må den av foreldra som ønskjer annan avgjerd be retten avgjere kor barnet skal bu 
fast. Dersom det ligg føre særlege grunnar, kan retten likevel avgjere at barnet skal bu fast hos ein av 
dei. 
 

Vi mener F2Fs forslag til ny § 36 i barneloven vil sikre at barna i større grad enn under dagens barnelov kan 

beholde begge foreldre med sine respektive familiegrener som hverdagsressurser. F2F mener at et likeverdig 

utgangspunkt i barneloven vil føre til lang færre konflikter mellom foreldre i bruddfasen, og det vil føre til langt 

færre foreldretvister for retten. Færre konflikter mellom foreldre, bedre foreldresamarbeid og bedre tilgang for 

barna til sine samlede foreldre- og familieressurser vil være et gode for barn og unge, som forhåpentligvis også 

vil redusere behovet for offentlige velferdstiltak rettet mot barn og unge. 

 

 

Høringssvar fra F2F til NOU 2020:5 – ”Likhet for loven. Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven)” 

F2F har avgitt høringssvar til NOU 2020:5 om støtte til rettshjelp. F2F har påpekt at det er urimelig at den ene 

parten i en foreldretvist kan prosedere med statskassa i ryggen og bruke saksomkostninger til å prosedere 

motparten inn i økonomisk ruin for å vinne fram med sitt eget syn. F2F foreslår at i foreldretvister hvor den ene 

parten innvilges rettshjelp, skal den andre parten innvilges rettshjelp, og begge partene skal i slike saker ha lik 

egenandel.  

 

I NOU 2020:5 fremheves det at likhet for loven er en sentral forutsetning for rettsstaten og for et velfungerende 

demokrati. Videre fremheves det at likhet oppnås ved at lovene gir samme rettigheter til alle, ved at alle gis 

mulighet til å ivareta de rettighetene de har blitt tildelt. F2F er enig i dette. Derfor undrer vi oss over at det 

fortsatt finnes lover i Norge hvor ikke alle gis samme rettigheter. Ett eksempel er barnelovens § 36 og § 37 som 

gir foreldrene forskjellige rettigheter og plikter overfor barnet etter samlivsbrudd, og som i praksis forbyr 

dommere å bestemme at foreldre skal være likeverdige om den ene forelderen motsetter seg likeverd. Et annet 

eksempel er barnelovens § 65 2. ledd som gir barnets bosted og samværsretten vesentlig forskjellig 
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rettbeskyttelse. Et tredje eksempel er straffelovens § 261 som gir bostedsforelders kontakt med barnet et sterkt 

vern, mens samværsforelders kontakt med barnet mangler tilsvarende vern. Et fjerde eksempel er 

likestilingsloven som fortsatt ikke har en kjønnsnøytral formålsparagraf. Hvordan passer dette sammen med like 

rettigheter og likhet for loven? 

 

Fri rettshjelp er prosessdrivende. Utvalget har verifisert at den lille andelen i befolkningen som i dag kvalifiserer 

til fri rettshjelp er overrepresentert i saker for domstolene, og at det tyder på at på at rettshjelpsmottakere går til 

sak på svakere grunnlag enn andre. 

 

Stortingets anbefalinger om å gi begge parter i foreldretvister fri rettshjelp om en får det, har ikke blitt fulgt opp. 

I NOU 2020:5 henvises det bl.a. til rettshjelpsmeldingen 2009:23 hvor følgende påpekes: ”Ei særleg utfordring i 

barnefordelingssakene – som er påpeikt både av partar, advokatar og offentlege styresmakter – er den 

ubalansen som oppstår når berre den eine parten har offentleg betalt rettshjelp og derfor har liten økonomisk 

interesse i å avgrense omfanget av saka. Problemet er særleg påtakeleg ved gjentekne saksanlegg. Motparten 

kan ha avgrensa økonomiske ressursar sjølv om vedkommande ikkje tilfredsstiller dei økonomiske krava for 

offentleg betalt rettshjelp. 

Stortinget bad i Innst. O. nr. 43 (2004–2005) regjeringa om å endre rettshjelpsregelverket slik at det blir 

innvilga fri sakførsel til begge partar i barnefordelingssaker dersom den eine parten er tilstått fri sakførsel.” 

 

Dette har ikke blitt fulgt opp i ettertid. F2F er enig med Stortinget i at det er urimelig at den ene forelderen skal 

prosedere med statskassa i ryggen i foreldretvister. F2F foreslår at i foreldretvister hvor den ene parten innvilges 

rettshjelp, skal den andre parten innvilges rettshjelp, og begge partene skal i slike saker ha lik egenandel. Dette 

for å sikre at det er sakens faktum og ikke hvem som kan prosedere med statskassa i ryggen som skal avgjøre 

sakens utfall.  

 

Høringssvarene kan leses i sin helhet på http://www.f2f.no/hoeringer 

 
Forum for barnekonvensjonen 
F2F er medlem i Forum for Barnekonvensjonen. Forumet lager ”skyggerapporter” til Norges offisielle rapport til 
FNs barnekomite om etterlevelsen av FNs barnekonvensjon i Norge. F2Fs viktigste bidrag til skyggerapporten 
har vært å sette forholdene for barn med to hjem på dagsorden. Dessverre har det vært vanskelig å få 
konsensus i forumet om at det er viktig å rapportere temaet til FNs barnekomite. 
 
Brukermedvirkning i Bufetat Region Øst 
F2F deltar som fast medlem i brukermedvirkningsforum i Bufetat Region Øst. F2F gir i dette forumet innspill 
basert på F2Fs kollektive erfaringer og identifiserte forbedringspunkter for den delen av familietjenesten 
(familievern, barnvern) som sorterer under Bufetat. 
 
Bufdirs referansegruppen for utdanningsprogrammet for de sakkyndige. 
F2F har i 2020 deltatt i Bufdirs referansegruppe forutdanningsprogrammet for sakkyndige. Mye av erfaringene 
og forskningen som er gjort på de sakkyndiges arbeid er basert på sakkyndiges arbeid i barnevernssaker, noe 
som også har vært erfaringsbakgrunnen til mange av deltakerne i referansegruppen. F2F har spesielt bidratt 
med å sette fokus på kvalitetskrav og forbedringspotensial også når det gjelder sakkyndiges 
kunnskapsgrunnlag, erfaringer, bevissthet om egne faglige begrensninger, samt behovet for å innføre en 
kvalitetssikring av de sakkyndiges arbeid også i foreldretvistsaker. 
 
 
 
E) Øvrig lokal aktivitet. 
F2Fs fylkeslag har stor aktivitet og får mye ut av små ressurser. Per 31.12.20 var er det fylkesstyre i Øst med 
base i Oslo og nytt styre er under etablering i Vest med base i Bergen. Det er kontaktpersoner i Agder og 
Rogaland og i Innlandet.  
 

http://www.f2f.no/hoeringer
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I noen fylker er det grunnlag for å etablere fylkeslag, men det har ikke lyktes å engasjere ressurspersoner for å 
etablere et fylkeslag med et fylkesstyre. Som i de fleste organisasjoner som drives på frivillig basis er det også i 
F2F til tider vanskelig å få folk til å bidra. Dette har heldigvis i mindre grad gått utover medlemmene, da 
rådgivingstelefoner og tilbud som F2F – magasinet ”Foreningen 2 Foreldre”, samt høringssvar til lovendringer 
har vært prioritert. Mediearbeidet, arbeidet mot bedrifter og andre organisasjoner, samt lokale politikere, har i 
en del lokallag vært mindre omfattende enn ønskelig. Det gjør at mange forslag og tiltak til dels renner ut i 
sanden fordi de ikke følges opp lokalt. 
 
F) Vervekampanje 
F2F opplever at vi ikke når opp ved søk på internett når potensielle medlemmer benytter søkeord som er 
relevante for vår organisasjon. Det viser seg at advokatkontorer betaler relativt mye for å bli høyt rangert på 
relevante søkeord. En betraktning vi gjør oss er at det er enda viktigere å få en barnelov som premierer 
samarbeid enn konflikt når det viser seg at advokatfirmaer som spesialiserer seg på foreldretvister er villige til å 
betale relativt mye for å bli synliggjort på internett. Er det advokatstanden og de privatpraktiserende 
sakkyndige som er vinnerne i familietvister? 
 
G) Økonomi 
 

Samlede driftsinntekter ble i 2020 kr 295 039, en reduksjon fra 2019 hvor tilsvarende var kr 343 775. 

Hovedårsaken til nedgangen var reduksjon i gaver på kr 24 900. Det gledelige er likevel at F2F i 2020 mottok kr 

45 700 i gaver i løpet av året. Tall for 2019 heretter i parentes.   

 

Inntektene fra medlemskontingenter ble kr 92 641, en reduksjon på kr 1889 fra 2019 (kr 94 530). Driftsstøtten 

fra Bufdir var i 2019 kr 156 500 (kr 149 350). Det ble ikke søkt om mva. kompensasjon i 2020 grunnet en 

inkurie.  I 2019 fikk F2F kr 22 507 i kompensasjon.  

 

Samlede driftskostnader ble kr 160 963 (kr 390 301). Den betydelige reduksjonen i forhold til 2019 skyldes 

redusert aktivitet under Korona epidemien. Blant annet ble Arendalsuka 2020 avlyst. Dette arrangementet ville 

kostet F2F i underkant av kr 100 000. 

 

Driftsresultat for 2020 ble kr 134 729 (-47 621).  

Egenkapitalen er 31.12.2020 kr 330 861 (kr 196 072) 

Ikke forfalte krav pr. 31.12.20 utgjør kr 88 442   

 

For driftsåret 2021 forventes økte kostnader kostnader da F2Fs hovedstyre arbeider for deltagelse på 

Arendalsuka 2021 og landsmøte for tillitsvalgte i F2F. 

 

F2Fs hovedstyre er av den oppfatning at organisasjonen har sunn og god økonomi til å følge opp planlagte 

oppgaver. 

 
 
H) Arbeidsmiljø 
Foreningen 2 Foreldre har ikke hatt ansatte i 2020. Alt arbeid i F2F utføres på frivillig basis av tillitsvalgte og 
frivillige medlemmer. 
 
I) Likestilling 
Medlemsmassen består fremdeles av cirka 10 % kvinner og 90 % menn. Kjønnsfordelingen blant 
medlemsmassen reflekterer ganske godt fordelingen mellom samværsmødre og samværsfedre (som er 
foreningens viktigste rekrutteringsgrunnlag). 
 
Foreningen 2 Foreldre er kjønnsnøytral og styret arbeider aktivt for å sette barns og samværsforeldrenes 
utfordringer, uavhengig av kjønn, på politikernes og opinionens dagsorden. 
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F2Fs hovedstyre har mannlig leder. Av hovedstyrets syv medlemmer per 31.12.20 er det en kvinne og seks 
menn. F2F ønsker å være en pådriver for likestilling på alle samfunnsområder, også i vår egen organisasjon, og 
vil jobbe aktivt for å rekruttere medlemmer av begge kjønn til våre styrer. 
 
I lokallaget Øst var det i 2020 én kvinne i styret.  
 
 
J) Videre drift 
Hovedstyrets vurdering er at Foreningen med opparbeidet positiv egenkapital har midler til videre drift på 
samme nivå som i 2020. 
 
 
K) Eksklusjoner 
Det er ikke foretatt suspensjoner, eller eksklusjoner av medlemmer i F2F i 2020. 
 
 
L) Oppsummering. 
Mange har jobbet jevnt og trutt i Foreningen 2 Foreldre også i 2020, og vi må erkjenne at det er en fast "hard 
kjerne" som holder aktivitetene gående, både lokalt og nasjonalt. Foreningens Hovedstyre har derfor i 2020 
arbeidet spesielt for å skaffe flere medlemmer og for å utvikle fremtidige tillitsvalgte. Dernest har vi prioritert 
oppfølging av medlemmer som kontakter oss, fast utgivelse av F2F-magasinet, samt oppfølging av og innspill til 
myndighetene i forbindelse med lovendringer og overnasjonale rapporteringer. Vi har også prioritert å skape 
den oppmerksomhet i media om ”våre saker” som vi makter. Men samtidig er det en utfordring å få flere enn 
”Tordenskiolds soldater” til å forplikte seg.  
 
Resultatet er at vi som forening fortsatt sliter med å være så synlige i samfunnsbildet som vi ønsker. Ren 
pragmatisme sier oss at vi må tilpasse aktivitetsnivået og ambisjonene etter de ressurser som til enhver tid er 
til rådighet for frivillig arbeide. 
 
Vi har i løpet av 2020 greid å engasjere bidragsytere til vårt arbeid, som ikke er styremedlemmer. F2F håper at 
det vil kunne bidra til større aktivitet i. 
 
Harestua, 15. februar 2021 
 

 





Balanse pr. 31. desember 2019
Foreningen 2 foreldre

2019 2018Note

EIENDELER
Omløpsmidler

196 072 243 581Bankinnskudd, kontanter og lignende
196 072 243 581Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

196 072 243 581Sum omløpsmidler

196 072 243 581Sum eiendeler









Resultatregnskap for 2020
Foreningen 2 foreldre

2020 2019Note

92 792 99 478Salgsinntekt

202 2004 244 297Annen driftsinntekt

294 992 343 775Sum driftsinntekter

(160 263)3 (391 396)Annen driftskostnad

(160 263) (391 396)Sum driftskostnader

134 729 (47 621)Driftsresultat

60 111Annen renteinntekt

60 111Sum finansinntekter

60 111Netto finans

134 789 (47 510)Ordinært resultat før skattekostnad

134 789 (47 510)Ordinært resultat

134 789 (47 510)Årsresultat

Overføringer

134 789 (47 510)Annen egenkapital

134 789 (47 510)Sum



Balanse pr. 31. desember 2020
Foreningen 2 foreldre

2020 2019Note

EIENDELER

Omløpsmidler

330 8612 196 072Bankinnskudd, kontanter og lignende

330 861 196 072Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

330 861 196 072Sum omløpsmidler

330 861 196 072Sum eiendeler



Balanse pr. 31. desember 2020
Foreningen 2 foreldre

2020 2019Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

330 861 196 072Annen egenkapital

330 861 196 072Sum opptjent egenkapital

330 861 196 072Sum egenkapital 

330 861 196 072Sum egenkapital og gjeld

Bergen 19.1.2021

Rune Harald Rækken
Styrets leder

Sølvi Leander
Nestleder

Warren Sylvester Eversley
styremedlem

Torgeir Neset
Styremedlem

Nils Olav Ågotnes
Styremedlem

Even Stormoen
Styremedlem

Han Christian Flaathen
Styremedlem

JohnM


JohnM
Regnskap er godkjent pr. e-post av alle styrets medlemmer. Det har  ikke vært mulig for styret å møtes for signering.�



 
 

 

 

 
Internrevisjon av regnskap for Foreningen 2 Foreldre 
 

Regnskapsår 2020 
 
Jf. krav til revisjon for familie- og likestillingspolitiske tiltak hvor mottaker har mottatt under 
kr 200 000 i tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet velger Foreningen 2 
Foreldre å foreta intern revisjon. Foreningen mottok for driftsåret 2020 kr 156 500 i 
driftstilskudd. Revisjonen av regnskapet er utført av medlemmer som ikke har vært involvert i 
den daglige driften i løpet av 2020. Revisorene er blitt forelagt alle bilag, hovedbok og 
kontoutskrifter. 
 
 
 

Revisjonsbekreftelse 
  
Vi har gjennomgått posteringer, bilag og kontoutskrifter. Alle gjennomgåtte bilag er avstemt 
mot kontoutskrift for F2Fs hovedkonto, 7874.05.54823.  
 
Det er foretatt en stikkprøvebasert bilagskontroll i tråd med følgende punkter:  

• 30 % av kostnadene skal kontrolleres.  

• Finnes bilagene og er de ført korrekt i regnskapet på prosjektets kostnadssted eller 
prosjektnummer?  

• Forekom utgiftene innen tilskuddsperioden?  

• Er det noen av kostnadene som skiller seg ut, enten i størrelse eller av type, eller som 
ikke fremstår som gyldige og naturlige, sett i sammenheng med formålet med 
tilskuddet?  

 
Vi har ikke funnet noe å kommentere ved de kontrollerte bilag/bevegelser. Det forefinnes 
nummererte bilag for alle kontrollerte inn- og utbetalinger. Alle bevegelser er også 
dokumentert i kontoutskrifter. 
 
 
Hundvåg og Mogreina 
 
 
 
Sign  Sign  
pr. e-post 24.01.21 pr. e-post 22.01.21 
Helene Gram Bjørnar Strøm 



F2F:  Budsjett 2021

Kto nr Kontonavn R2021 B2021 R 2020 R2019 B 2019 R 2018 R 2017 R 2016 B 2016

3000 Medlemskontingent -                  100 000        92 641          94 530      125 000   112 701   146 165   178 087             200 000   

3010 Annonseinntekter -                  5 000                                          -  4 750        10 000      -                            -  14 400               30 000     

3020 Salg abonnenter -                  300                198                4 750        500           -            693           465                     500           

Salgsinntekter -                  105 300        92 839          99 478      135 500   112 701   146 858   192 952             230 500   

3440 Statsstøtte BUFDIR -                  250 000        156 500        149 350   149 350   149 350   207 500   201 000             210 000   

3700 Mva-refusjon -                  12 000                                       -  22 547      12 000      14 506                      -  20 183               22 000     

3710 Gaver -                  30 000          45 700          72 400      5 000        -            6 000        16 000               20 000     

3900 Andre inntekter -                                               -  -            1                                -  12 500               

-                                               -  -            -            231           252                     

Annen driftsinntekt -                  292 000        202 200        244 297   166 350   163 857   213 731   249 683             252 000   

Driftsinntekter -                  397 300        295 039        343 775   301 850   276 558   360 589   442 635             482 500

5000 Lønn til ansatte -                                               -  -            -                                   -  

5330 Styrehonorar -                                               -  -            -                            -  35 000               48 000     

5400 Arbeidsgiveravgift -                                               -  -            -                                   -  

Lønnskostnad -                  -                                              -  -            -            -                            -  35 000               48 000

6300 Leie lokaler -                  12 000          11 946          16 784      15 000      11 400      14 007      16 631               45 780     

                       -  

6550 Driftsmateriell -                                               -  -            -                                   -  

6700 Honorar regnskap -                  12 500          12 500          11 250      13 500      12 750      16 531      15 094               14 000     

6710 Revisjonshonorar -                  9 000             8 125            14 375      6 000        26 875      25 000      21 875               22 000     

6725 Juridisk bistand -                  50 000                                       -  50 000      -            -                                   -  

6400 Leiekostnader, postb/annet -                  3 000             1 240            8 745        2 000        1 130        2 610        3 155                  

6790 Andre fremmede tjenester -                  2 000                                          -  25 563      1 500        600           18 600      39 932               54 000     

6800 Datakostnader -                  499                -            -                            -                         -  35 000     

6860 Møter, kurs, oppdatering -                  80 000          5 910            41 708      55 000      54 186      34 638      20 707               23 660     

6900 Telefoni -                  3 000             3 023            2 578        5 000        5 989        4 931        5 956                  8 500        

6901 Internett 5 625              30 000          29 417          33 349      45 000      49 257      33 358      34 638               20 000     

6940 Porto -                                               -  -            -                            -  975                     65 508     

7140 Reiseutgifter -                  47 310          504                32 775      25 000      25 063      18 679      18 816               65 400     

7320 Reklame -                  20 000                                       -  14 461      20 000      13 125                      -                         -  3 000        

7321 PR/Presse -                                               -  -            18 000                      -  22 500               36 000     

7330 Kostnader medlemsblad 23 142            100 000        81 971          121 383   89 850      93 573      88 183      59 569               40 719     

7331 Pakking/utsendelse medl.blad -                                               -  -            -            54 154               10 200     

7400 Medlemskontingent -                  600                600                600           -                                   -  1 500        

7420 Gaver -                  5 000             1 926            1 980        5 000        12 204      18 200      21 598               12 000     

7450 Støtte til fylkeslag -                  20 000                                       -  10 000      30 000      20 000      20 000      20 000               35 000     

7500 Forsikring -                                               -  -            -                                   -  

7770 Bankomkostninger -                  3 000             3 302            5 751        4 000        3 780        3 956        4 484                  5 000        

7790 Andre kostnader -                                               -  -            -                                   -  

Driftskostnader 28 767            397 410        160 963        391 301   301 850   347 932   284 685   395 083             545 267   

Driftsresultat 28 767-            110-                134 076        47 526-      -            71 374-      75 904      47 552               62 767-     

8051 Renteinntekter -                  110                60                  111           130           145           231           252                     300

Årsresultat 28 767-            -                 134 137        47 415-      130           71 230-      76 135      47 804               62 467-     



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Handlingsplan 
Foreningen 2 Foreldre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trygge familieforhold for barn med to hjem 

Trygg Modig Engasjert Tydelig Kunnskapsbasert  

Kompetanseheving Kunnskapsformidling  

Holdningsskaper overfor lovgivning og opinion 

Gode løsninger Barna i fokus Barnas talerør 
Nettverk etter samlivsbrudd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2023 
 
 
 

 
 



Handlingsplanen skal understøtte F2Fs hovedmål om likeverdig foreldreskap. Vårt langsiktige mål har 

prioritet foran sekundære mål og oppgaver. 

Prioriterte aktiviteter 

- Jobbing mot politiske miljøer som pådriver for ny barnelov basert på likeverdig foreldreskap

- Styrke og tilrettelegge for aktivitet som genererer medlemskap i F2F og som styrker økonomien

- Proaktivt og reaktivt arbeid mot media og saker til medlemsbladet

- Bruke sosiale media i større grad

Faste aktiviteter 

- Rådgivningstjeneste/telefonveiledning av medlemmene til faste tider

- Gratis juridisk veiledning for medlemmer

- Arrangere månedlige faglig orienterte medlemsmøter lokalt

Følges opp 

- Organisasjonsutvikling

Bergen, 31.05.21 

for Foreningen 2 Foreldre 
Rune Harald Rækken 
leder 



Sak 6  Forslag, vedtak  
 a) Diverse vedtektsendringer  
 
"Fylke" er erstattet med "Region" 
"Fylkeslag" er erstattet av "Regionslag" 
"Medlemsbladet" er endret til "F2F magasinet" 
"Bladet" er endret til "Magasinet" 
 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 

• Vedtaksendringene godkjennes. 

• Landsmøte gir hovedstyre fullmakt til språklig vasking av vedtektene. 
 
 b) Innkomne saker  
Ingen innkomne saker fra medlemmer. 
 
Hovedstyret innstiller på å endre slagordet fra dagens "Vi skaper trygge familieforhold for barn med 2 hjem" til 
"Trygge familieforhold for barn med to hjem" 
 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 

• Endring av slagordet til "Trygge familieforhold for barn med to hjem" godkjennes. 
 
 c) Fastsettelse av medlemskontingent  
Hovedstyrets forslag: 
Medlemskontingent 2022-2023 
Fullt medlemskap: kr. 450,- (uendret) 
Støttemedlem: kr. 300,- (uendret) 
Kr. 50,- rabatt ved elektronisk innmelding eller betaling (www.f2f.no eller Vipps) 
 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 

• Medlemskontingenten videreføres på dagens nivå. 
 

  

http://www.f2f.no/


Sak 7  Valg  
 a) Hovedstyret  
Innstilling fra valgkomiteen: 

 
  



 
 b) Revisjon  
Styrets forslag til valg av revisjon av regnskap for 2021 og 2022 
Får F2F kr 200 000, eller mer i årlig støtte i årene 2021 og 2022 kreves full revisjon av autorisert revisor. 
Får F2F mindre enn kr 200 000 i årlig støtte kreves det kun forenklet revisjon. Da i forbindelse med søknad om 
merverdiavgiftskompensasjon. I tillegg kreves det bekreftelse fra autorisert revisor om at vårt medlemstall er 
korrekt opplyst ved søknad om årlige driftsmidler fra Bufdir Får F2F mindre enn kr 200 000 i årlig støtte 
foreslås det internrevisjon av regnskapet. Som utført på regnskapet for 2020. Dette for å redusere 
revisjonskostnadene. 
 
Hovedstyrets vurdering 
Kostnadene for revisjon ligge ri området 20 000 til 30 000 kroner. Pålegges ikke F2F revisjon av autorisert 
revisor kan ikke hovedstyret se at det er hensiktsmessig med full revisjon. 
 
For regnskap 2020 ble regnskap og bilag gjennomgått av 2 av F2Fs medlemmer (internrevisjon). 
Alle bevegelser var dokumentert med bilag og avstemming mot kontoutskrifter ble utført. 
 
Hovedstyrets innstilling 
Ekstern revisjon: 
Hovedstyret får mandat til å innhente tilbud fra flere revisjonsselskaper for å se om F2F kan få gunstigere 
betingelser fra andre revisjonsselskap. 
Lykkes man ikke med dette velges Grant Thornton til revisjonsselskap. 
 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 

Hovedstyret  

• får mandat til å innhente tilbud fra flere revisjonsselskaper  

• får mandat til å finne 2 medlemmer til å gjennomføre internrevisjon. 
 
 c) Valgkomité  
Ingen forslag til valgkomite foreligger 
 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 

• Hovedstyret får mandat til å etablere valgkomite til landsmøtet 2023. 
 



____________________________________________________________________ 
Postadresse Telefon 

Postboks 21, Nygårdstangen 880 08 845 

5838 Bergen 

E-post Hjemmeside 

post@f2f.no www.f2f.no 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VEDTEKTER 
for 

FORENINGEN 2 FORELDRE 

------------------------------------------------------ 

Revidert 28. april 1996 
Med endringer vedtatt  

21. mars 1999
18. mars 2001
27. april 2003
18. mars 2007
18. april 2009
9. april 2011

20. april 2013
25. april 2015
22. april 2017
30. mars 2019

------------------------------------------------------ 
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PARAGRAF 1 

HOVEDFORMÅL 

§ 1.1

Arbeide for barns rettssikkerhet ved å arbeide for at barn, uavhengig av foreldrenes

samlivsstatus, sikres rett til jevn og likeverdig kontakt med begge foreldre og familienettverk

på begge sider i henhold til Menneskerettighetene og FNs Barnekonvensjon.

§ 1.2

Arbeide for at begge foreldre samarbeider om ansvaret og omsorgen for barna etter

samlivsbrudd

§ 1.3

Arbeide for at foreldrene deler de faktiske utgifter til barna etter begges økonomiske evne og

antall omsorgsdager.

§ 1.4

Arbeide for likestilling og likeverd på familieområdet.

§ 1.5

Arbeide for tiltak som bedrer barns livssituasjon, fysiske og psykiske helse etter

samlivsbrudd, slik at barn med to hjem får best mulig oppvekstvilkår.

PARAGRAF 2 

MEDLEMSKAP 

§ 2.1

Enhver som støtter foreningens formål kan bli medlem.

§ 2.2

Kun betalende personlige fullverdige medlemmer har fulle medlemsrettigheter. Landsmøtet

fastsetter kontingentsatsene for hhv. fullverdig medlemskap, støttemedlemskap og

bedriftsmedlemskap.

§ 2.3

Medlemskap følger kalenderår.

Medlemmene gis rettigheter fra kontingenten blir innbetalt.

Nye betalende medlemmer etter 31. oktober i et år gis tilhørende rettigheter for hele 

påfølgende år. 

§ 2.4

Hovedforfall for nytt kontingentår fastsettes av F2Fs hovedstyre. Forfall for fornyelse av

medlemskap kan dog være seneste 28.02. Kontingentkrav sendes ut til medlemmene innen

10.02. i hvert nytt kalenderår.
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§ 2.5

For å kunne ta tillitsverv i Foreningen 2 Foreldre kreves fullverdig medlemskap, se § 3.8.

§ 2.6

Suspensjon kan skje dersom medlemmet har motarbeidet foreningen, eller oppført seg på en

måte som kan skade foreningen. Styret i fylkeslag regionslag kan overfor F2Fs hovedstyre

innstille på suspensjon. Dersom hovedstyret innstiller et medlem til suspensjon skal

fylkeslagets regionslaget styre/fylkeskontakt regionskontakt konsulteres før eventuell

suspensjon foretas. Suspensjon krever 2/3 flertall i hovedstyret. Suspenderte medlemmer

kan ikke inneha tillitsverv. Dersom medlemmet innen frist på 14 dager skriftlig ber om det,

har medlemmet rett til å få suspensjonsvedtaket behandlet på nytt i hovedstyret.

§ 2.7

Førstkommende landsmøte kan heve suspensjonen eller bestemme eksklusjon. Eksklusjon

krever minst 2/3 flertall. Gjenopptak av ekskludert medlem kan behandles på landsmøtet

etter 2 år, og krever 2/3 talls flertall.

§ 2.8

Tillitsvalgte som står i egen sak/egen konflikt kan søke hovedstyret om permisjon fra

tillitsverv i F2F inntil egen sak /egen konflikt er avsluttet, eller Hovedstyret kan etter

konsultasjon med fylkeslaget regionslaget fristille den tillitsvalgte mens saken pågår.

§ 2.9

Tillitsvalgte og andre som uttaler seg på vegne av F2F i strid med F2Fs verdigrunnlag, og

som ikke følger de anvisninger som gis om å rette seg etter F2Fs verdigrunnlag, kan av

hovedstyret etter konsultasjon med fylkeslaget regionslaget ilegges karantene i forhold til å

uttale seg på vegne av F2F for en periode.

PARAGRAF 3 

LANDSMØTET 

§ 3.1

Det ordinære landsmøtet avholdes 2. hvert år i perioden mars til mai måned. Tidspunkt og

sted for landsmøtet skal meddeles til fylkeslagregionslag, og kontaktpersoner i fylker

regioner hvor fylkeslag regionslag ikke eksisterer, senest 8 uker før møtet.

§ 3.2

Saker som foreslås tatt opp på det ordinære landsmøtet må være meddelt skriftlig til

hovedstyret senest 4 uker før landsmøtet.

§ 3.3

Den offisielle innkallingen til landsmøtet skal skje med 2 ukers varsel. Med innkallingen skal

følge; dagsorden, innkomne forslag, revidert regnskap og årsberetning. Foreliggende

saksdokumenter sendes i sin helhet til fylkeslag regionslag og til kontaktpersoner og fullt

betalende medlemmer på forespørsel.
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§ 3.4

Ekstraordinært landsmøte avholdes enten etter vedtak av hovedstyret med simpelt flertall

eller når 3/4 av fylkeslagene regionslagene skriftlig forlanger det. Innkalling skjer på samme

måte som ordinært landsmøte.

§ 3.5

Landsmøtet skal;

a) velge møtedirigent, 2 møtereferenter og 2 møtevitner.

b) vedta dagsorden

c) behandle årsberetning

d) behandle revidert regnskap, vedta budsjett, fastsette kontingent og fordelingsnøkkel

mellom fylkeslag og hovedstyret. Vedta eventuelt styrehonorar til Hovedstyrets medlemmer

for perioden som behandles.

e) behandle andre innkomne forslag og vedta handlingsplan for kommende periode.

f) velge leder, kasserer, organisatorisk leder, 3 styremedlemmer og 2 nummererte

varamedlemmer.

g) velge revisjon

h) velge valgkomite.

i) foreta andre valg tillagt foreningen.

§ 3.6

Valgkomiteen skal bestå av leder og to medlemmer som ikke er valgt til hovedstyret.

Valgkomiteen fremmer innstilling på kandidater til tillitsverv. Valgkomiteens innstilling

skal foreligge Hovedstyret senest 8 uker før Landsmøtet og skal vedlegges innkallingen.

Alle innkomne forslag skal kunngjøres på Landsmøtet. Alle tillitsvalgte er på valg ved hvert

Landsmøte, og kan gjenvelges. Hovedstyret fremmer innstilling til valgkomité.

§ 3.7

Bare saker som er oppført på dagsorden, eller som er besluttet tatt opp med 2/3 flertall kan

behandles på landsmøtet.

§ 3.8

Hovedstyremedlemmer har status som delegater med tale-/forslagsrett og stemmerett, med

unntak av stemmerett ved godkjenning av årsberetning og regnskap for perioden som

behandles. Lovlig valgte delegater fra fylkeslagene regionslagene med fylkesstyrermed

styre/fylker regioner med kontaktperson har også stemmerett. Fylkeslagene med Regioner

med styre fylkesstyrer/fylker regioner med kontaktperson velger delegater til Landsmøtet

etter følgende fordelingsnøkkel: 1 delegat per påbegynt 50 fullverdige medlemmer. Med

fullverdige medlemmer menes fullverdig medlemskap. Se § 2.2.

Navnene på delegater og vara delegatene rapporteres til Hovedstyret senest 2 uker før 

Landsmøtet. 

§ 3.9

Vedtak på landmøtet gjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

Ved stemmelikhet gjør møtedirigentens stemme utslaget. Ingen kan møte eller avgi stemme

ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
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§ 3.10

Ingen fylkeslag regionlag kan ha mer enn 30 % av det totale antall delegater.

PARAGRAF 4 

HOVEDSTYRET 

§ 4.1

Hovedstyret er foreningens øverste organ mellom Landsmøtene, og består av leder, kasserer,

5 4 medlemmer og 3 2 nummererte vara-medlemmer.

§ 4.2

Hovedstyret skal;

a) Konstituere seg med valg av nestleder og redaktør til medlemsbladet. Hovedstyret

nedsetter aktuelle utvalg, komiteer og arbeidsgrupper.

b) Lede foreningens virksomhet i samsvar med vedtektene, handlingsplan og

Landsmøtevedtak. Hovedstyret skal tilstrebe at Fylkeslagene regionslagene får uttale

seg vedrørende viktige spørsmål og saker.

c) Avgjøre alle saker som ikke er behandlet av landsmøtet.

d) Forberede landsmøtet og sette opp dagsorden.

§ 4.3

Hovedstyremøter holdes etter leders innkalling, eller når minst 4 medlemmer forlanger det.

Vedtak er gyldig når minst 3 medlemmer er tilstede, herunder leder eller nestleder. Lederen,

eventuelt nestlederen, leder hovedstyrets møter, og har ansvaret for at det føres referat.

Observatører kan innkalles etter behov.

§ 4.4

Hovedstyret har ansvaret for utgivelsen av medlemsbladetF2F magasinet. Redaktøren av

medlemsbladet magasinet har det redaksjonelle ansvaret for bladets magasinets innhold, og

leder er bladets magasinets ansvarlige redaktør.

§ 4.5

Årene mellom landsmøtene skal hovedstyret arrangere et landsdekkende faglig seminar for

tillitsvalgte og andre engasjerte.

§ 4.6

Leder forestår den daglige forretningsførsel i samsvar med vedtektene, vedtak på landsmøtet

og i hovedstyret. Lederen har ansvaret for at nødvendig informasjon blir oversendt fylkeslag

regionslag og kontaktpersoner.
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PARAGRAF 5 

MEDLEMSFORTEGNELSE, ØKONOMI, REGNSKAP, REVISJON MM. 

§ 5.1

Kasserer er ansvarlig for foreningens midler og den daglige regnskapsførsel.

§ 5.2

Kassereren avslutter og gjør opp regnskapet hvert år før landsmøtet. Regnskapet skal

revideres av den valgte revisor som skal avgi revisjonsberetning på landsmøtet.

§ 5.3

Medlemskontingenten betales til hovedorganisasjonens konto. Alle fylkeslag regionslag

skal motta et minimums driftsbeløp fastsatt av Landsmøtet. Kun fylkeslag regionslag som

innrapporterer i henhold til § 6.12 og som har hatt løpende medlemsaktiviteter i perioden

vil motta driftsstøtte.

Fylkeslag Regionslag og fylkeskontakter  regionkontakter kan til enhver tid søke 

prosjektmidler i forhold til egen handlingsplan. Prosjektrapport med regnskap må foreligge 

innen en gitt dato. Gjennomføres ikke prosjektet iht søknad tilbakeføres innvilget beløp til 

hovedorganisasjonens konto. 

PARAGRAF 6 

FYLKESLAGREGIONSLAG 

§ 6.1

Det kan til enhver tid opprettes fylkeslag regionslag med fylkesstyre regionstyre i de fylker

regioner hvor dette er ønskelig. I fylker regioner uten fylkeslag regionslag er det alternativt

anledning til å velge en fylkeskontaktregionkontakt.

Fylkeskontakten Regionkontakten rapporterer i likhet med fylkeslagene regionslagene til

hovedstyret. Vedkommende fungerer som hovedressursperson og er hovedstyrets

kommunikasjonsledd for aktivitet og informasjon rettet mot medlemmene i fylketregionen.

FylkeslagRegionslag/fylkeskontakter regionkontakter arbeider i samsvar med 

formålsparagrafene, de vedtekter som gjelder for F2Fs hovedorganisasjon. 

FylkeslagRegionslag/fylkeskontakter regionkontakter skal fremme F2Fs målsettinger og 

virksomhet innen sitt geografiske område 

§ 6.2

FylkeslageneRegionslagene/fylkeskontakter regionkontakter har ansvaret for oppfølging av

lokale aktører som lokale media og politikere fra egen regiont fylke. Hovedstyret har

ansvaret for oppfølging av riksdekkende aktører og media, samt rikspolitikere. Hovedstyret

kan gi enkeltpersoner eller fylkeslag regionslag mandat til å følge opp enkeltsaker eller

oppgaver, eller avlaste hovedstyret i slike saker. En fylkeskontakt regionkontakt skal
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godkjennes av hovedstyret, og representerer sitt fylke region slik et fylkesstyre regionstyre 

gjør. 

 

§ 6.3 

Et fylkeslag regionslag kan dannes av minst 5 medlemmer bosatt i samme fylkeregion. 

Årsmøte skal avholdes hvert år, før fristen i § 6.12. Årsmøtet behandler årsberetning, 

regnskap, budsjett og arbeidsplan og foretar valg av tillitsvalgte. Alle fylkeslag regionslag 

skal ha en valgkomite bestående av minst 2 medlemmer som er uavhengig av styret. 

Valgkomiteen innstiller nytt styre, og styret innstiller ny valgkomite minst 2 uker før de 

lokale årsmøter. Alle oppmøtte fullverdige medlemmer bosatt i fylket regionen har 

stemmerett. 

 

I fylker regioner med fylkeskontakt regionkontakt er det ikke krav om eget årsmøte. 

 

§ 6.4 

Fullverdige medlemmer som ikke er bosatt i et fylke regioner som har aktivt fylkeslag 

regionslag er valgbare og har stemmerett på årsmøtet i nærmeste fylkeregion. 

 

§ 6.5 

Styret i fylkeslaget regionslaget består minimum av leder, kasserer og 1 styremedlem. 

Eventuelle vararepresentanter har møterett på alle lokale styremøter. Ved fulltallig styre har 

ikke vararepresentanter stemmerett, ved forfall rykker vararepresentanter inn som ordinære 

møtedeltakere med stemmerett. 

 

§ 6.6 

Saker som foreslås tatt opp på det ordinære årsmøtet må være meddelt skriftlig til 

fylkesstyret regionstyret senest 2 uker før årsmøtet. 

 

§ 6.7 

Den offisielle innkallingen til årsmøtet skal skje med 1 ukes varsel. Med innkallingen skal 

følge; dagsorden, innkomne forslag, revidert regnskap og årsberetning. Foreliggende 

saksdokumenter gjøres tilgjengelig i sin helhet til medlemmene via e-post eller nettside. 

 

§ 6.8 

Ekstraordinært årsmøte avholdes enten etter vedtak av fylkesstyret regionstyret med simpelt 

flertall eller når 1/4 av fylkeslagets regionlagets medlemmer skriftlig forlanger det. 

Innkalling skjer på samme måte som ordinært årsmøte. 

 

§ 6.9 

Årsmøtet skal: 

a) velge møtedirigent, 1 møtereferent og 2 møtevitner. 

b) vedta dagsorden 

c) behandle årsberetning 

d) behandle revidert regnskap og vedta budsjett 

e) behandle andre innkomne forslag og vedta handlingsplan for kommende periode 

f) velge leder, kasserer, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer i nummerert 

rekkefølge 
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g) velge revisor 

h) velge valgkomite 

i) foreta andre valg tillagt foreningen 

 

§ 6.10 

Valgkomiteen skal bestå av leder og ett medlem som ikke er valgt til lokallagsstyret. 

Valgkomiteen fremmer innstilling på kandidater til styreverv. Valgkomiteens innstilling 

skal foreligge lokallaget senest 2 uker før årsmøtet og skal vedlegges innkallingen. Alle 

innkomne forslag skal kunngjøres på årsmøtet. Alle tillitsvalgte er på valg ved hvert 

årsmøte, og kan gjenvelges. Lokallagsstyret fremmer innstilling til valgkomité. 

 

§ 6.11 

Bare saker som er oppført på dagsorden kan behandles på årsmøtet. 

 

§ 6.12 

Fylkeslag Regionlag avgir årsberetning, signert årsmøteprotokoll jfr. § 6.9.a, regnskap og 

budsjett på fastlagte maler innen 15.02. til hovedstyret. 

 

§ 6.13 

Lokale vedtekter fremlegges Hovedstyret for godkjenning. 

 

§ 6.14 

Hovedstyret kan vedta å sende en hovedstyrerepresentant til lokale styremøter. 

Hovedstyrerepresentanten har da tale- og forslagsrett i det lokale styremøtet. 

 

§ 6.15  

Ved oppløsning av fylkeslag regionlag tilfaller dets midler F2Fs hovedorganisasjon. 

 

 

PARAGRAF 7 

TAUSHETSPLIKT 

 

§ 7.1 

Alle tillitsvalgte i F2F skal underskrive taushetserklæring. 

 

 

PARAGRAF 8 

VEDTEKTSENDRINGER 

 

§ 8.1 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på ordinært landsmøte. Sammenslåing med eller opptak 

av foreninger med tilsvarende formål krever 3/4 flertall. 
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PARAGRAF 9 

OPPLØSNING AV HOVEDORGANISASJONEN 

 

§ 9.1 

Oppløsning av foreningen må vedtas på to påfølgende ordinære landsmøter med 3/4 flertall 

begge ganger. 

 

 

§ 9.2 

Ved oppløsning skal foreningens midler disponeres i samsvar med F2Fs formål, eller av 

organisasjoner som ivaretar disse formål, etter oppløsende landsmøte sitt ønske. 

 

 

PARAGRAF 10 

IKRAFTTREDEN 

 

§ 10.1 

Disse vedtekter trer i kraft f.o.m. den 30.03.2019 og erstatter tidligere vedtekter for 

Foreningen 2 Foreldre. 

---------------------------------------------------- 
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