
VEDTEKTER 

FOR 

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN LILLESTRØM 

(HSF Lillestrøm} 

 

 

 

1. Innledning 
Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN} er en frivillig og ideell organisasjon som forplikter 
seg til å følge retningslinjene som Home-Start International har utarbeidet. 
 
Det offisielle norske navnet er Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN) for den nasjonale 
driften og Home-Start Familiekontakten og lokalt stedsnavn for lokalavdelingene. 
 
Ved generell omtale av arbeidet benyttes Home-Start Familiekontakten (HSF). 
 

2. Formål 
HSF Lillestrøm har som overordnet målsetting å bedre barnefamiliers livssituasjon gjennom 
frivillig innsats. 
 

3. Målsetting 
HSF Lillestrøm skal gjennom frivillige familiekontakter arbeide for å forebygge og hindre 
eventuelle kriser og sammenbrudd i familier gjennom å: 

- Styrke selvtilliten og selvstendigheten i familiene  
- Gi hjelpen i familienes hjem 
- Fokusere på foreldrenes egne ressurser 
- Oppmuntre familien til å utvide sitt nettverk 

 
4. Målgruppe 

HSF Lillestrøm skal tilby hjelp til familier som selv ønsker det og som ved oppstart har minst 
ett barn under skolealder. 
 

5. Prinsipper 
HSF Lillestrøm skal: 

- Drives på basis av frivillige medarbeidere, med unntak av ansatte koordinatorer i 
Lillestrøm kommune. 

- Sikre at familiekontaktene skriver under en taushetserklæring. Koordinatorene er 
underlagt taushetsplikt. 

- Rekruttere frivillige fortrinnsvis med foreldreerfaring eller med erfaring fra arbeid med 
barn 

- Tilby hjelp til familier som selv ønsker det i deres eget hjem 
- Være et supplement til det offentlige hjelpe- og støtteapparatet Dekke 

familiekontaktens faktiske utgifter. 
- Sørge for at de frivillige gjennomgår forberedelseskurset.  
- Gi familiekontaktene regelmessig veiledning og oppfølging.  
- Ha sin selvstendige og fungerende Ressursgruppe. 
 

6. a: Organisering 
HSF Lillestrøm er forvaltningsmessig underlagt HSFN's vedtekter og de prinsipper for driften 
som til enhver tid er gjeldende. 
 



Avdelingen er en selvstendig enhet i HSFN. 
I Lillestrøm har Lillestrøm kommune ved Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, avdeling 
Helsetjeneste for barn og unge, ansvaret for driften av HSF Skedsmo. 
 

6. b: Ressursgruppen 
- Ressursgruppen konstituerer seg selv, velger leder og består av 5- 8 medlemmer. 
- Koordinatorer kommer i tillegg. Virkeperioden er fra november til november. 
- Følgende grupper skal være representert: 
- Familiekontaktene 
- Kommunens politiske utvalg (1 fra posisjon og 1 fra opposisjon)  
- Representant for driftsansvarlig (administrasjonen i Skedsmo Kommune)  
- Frivilligsentralen 

 

Følgende kan være representert: 

- Aktuelle kommunale tjenester  
- Næringslivet 
- Andre frivillige 

Det avholdes minimum 4 møter i Ressursgruppen pr budsjettår, hyppigere ved behov. 
Koordinator er sekretær. 
 
Den enkelte representant sitter i 2 år, og kan gjenvelges inntil 2 ganger.  
Representantene fra kommunens politiske utvalg følger folkevalgt-perioden som er 4 år. 
 
Ressursgruppen forplikter seg til å: 

- sørge for tilfredsstillende gjennomføring og etablering, samt bistå i drift og utvikling av 
- avdelingen, i samsvar med vedtektene for HSF Lillestrøm. 
- utarbeide lokale vedtekter 
- godkjenne årsrapport og handlingsplan med tilhørende budsjett  
- bringe eventuelle konflikter inn for HSFN og driftsansvarlig 

 

7. Koordinator 
Koordinator skal til enhver tid følge gjeldende retningslinjer og vedtekter gitt av Home-Start 
Familiekontakten Norge. 
Koordinator skal lede, administrere og videreutvikle avdelingen i samsvar med lokal 
handlingsplan og vedtak fattet i lokal ressursgruppe. 
 

8. HSF Lillestrøm's vedtekter er gjenstand for revisjon hvert annet år. 

 

 

Dato: …………………………………   Sted: …………………………………  

 

………………………………………..   ………………………………………..  

Leder Ressursgruppen    Koordinator 


