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I C D P  N O RG E  

Styrets sammensetning  

Frem til årsmøtet mai 2019 

Styreleder: Marianne Fjetland   
Styremedlem: Eli Østberg Baardseth 
Styremedlem: Elsa Døhlie 
Styremedlem: Lars Semmerud 
Varamedlem: Helen Johnsen Christie 
Styremedlem: Elisabeth Hellzén 
 
Fra årsmøtet mai 2019  

Styreleder: Heidi Westborg Steel 
Styremedlem: Marianne Fjetland 
Styremedlem: Eli Østberg Baardseth 
Styremedlem: Lars Semmerud 
Styremedlem: Elisabeth Hellzén  
Styremedlem: Silje Bjørnstad Holter 
Varamedlem: Ingebjørg Myhr 

Ansatte  

Wenche M. Heia Undrum er ansatt i 30 % stilling hos ICDP Norge som administrasjonskonsulent. 
Stillingen er lønnet med fast honorar. Wenche har hjemmekontor. Hun har kontakt med regnskapsbyrå, 
administrerer veileder- og treneroppdrag, besvarer e-post og annet forefallende administrativt 
kontorarbeid.  

STYRETS ARBEID 

Styremøter  

Møtevirksomhet 2019  Sted: 

Feb. 14.02.19 Styremøte Helseetaten  

Mars 13.02.19 Samarbeidsmøte SKM Drammen 

Mai 08.05.19 

       09-10.05.19 

Nordisk styremøte 

Nordisk nettverkskonferanse 

Finland 

Finland 

Mai 28.05.2019 Styremøte  

Årsmøte 

Årsmøtemiddag 

Helseetaten  

Sept. 11.08.19 Samarbeidsmøte SKM Bufdir 

Sept. 12.09.19 Styremøte Helseetaten 

Sept. 25-26.09.19 Bufdirs trenerkonferanse Trondheim 

Okt. 15.10.19 Styremøte 

Samarbeidsmøte med SKM 

Helseetaten 
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Viktigste styresaker  

Hovedoppgavene for styrets arbeide i 2019 kan deles i i to bolker. Vår 2019 og høst 2019. 

Vår 2019 var en overgangsperiode fra gammelt styre til nytt styre. Mangeårig styreleder Marianne Fjetland sa 

på årsmøtet i 2019 fra seg styreledervervet. Hun fortsetter i styret som styremedlem. Ny styreleder Heidi 

Westborg Steel ble, i årsmøtet, valgt som ny styreleder. Tidligere styreleders visjon var, blant annet, å få på 

plass en velfungerende organisasjon med sunn økonomi, som grunnlag for å kunne drive faglig utvikling av 

ICDP. Det målet må sies å være nådd våren 2019.  

Høst 2019 er det dermed klart for at ny styreleder kan lede arbeidet med å videreutvikle foreningen ICDP, 

både organisatorisk og faglig. 

Oppgaven med å rekruttere nye medlemmer til styret samt å rekruttere ny styreleder var et viktig mål for 

styrets arbeide våren 2019.  Elisabeth Hellzen og Elsa Døhlie var valgkomite i forbindelse med rekruttering av 

ny styreleder og nytt styremedlem til ICDP Norge. Eli Østberg Baardseth deltok på intervjuer av kandidater.  

Andre viktige styreoppgaver 2019: 

1. ICDP Norge drøftet ulike måter å kvalitet sikre ICDP veilederopplæringene på. Eli Østberg Baardseth 
og Marianne Fjetland laget et forslag som er godkjent av styret som utgangspunkt for drøftinger med 
SKM. Forslaget er videresendt til drøfting i samarbeidsfora mellom ICDP Norge og SKM. Arbeidet 
fortsetter i 2020. 
 

2. ICDP Norge har over tid drøftet ulike måter for å kvalitetssikre at ICDP Huset blir brukt etter 
intensjonen. En har i tillegg drøftet måter å finansiere oversettelser av Huset på. Eier av «ICDP Huset» 
Marianne Fjetland overleverte «eierskapet» til huset til ICDP Norge i 2020 og kom med et forslag skal 
gjennomføres i samarbeide med SKM. Arbeidet fortsetter i 2020. 
 

3. Honorar til ICDP trenere som tar oppdrag for ICDP Norge ble fremmet som sak av noen av trenerne. 
ICDP Norge valgte først å utsette spørsmålet til senere i 2020, når strategiprosessen landet. Men 
valgte likevel å lande saken våren 2020. Satsene har ikke vært endret de siste ti årene. Beslutningen 
og gjennomføring skjer i 2020. 
 

4. Vi har også sett på takster for veiledere som har foreldregrupper, og på bakgrunn av forespørsler 
fra veiledere drøftet om det er mulig å lage et utgangspunkt for avlønning.                 
Noen har grupper i arbeidstiden med lønn. Er det på kveldstid, kan det bli snakk om avspasering eller 
overtid. Vi kom ikke fram til noen takst. Saken følges opp i 2020. 
 

5. Det ble drøftet om ICDP Norge skal utvikle et eget opplegg for barnehageansatte/lærere.  
Det var interesse for dette i styret. Flere forslag kommer fram. Meningene var delte når det gjaldt 
organiseringsmåter. Saken utsettes til etter strategiprosessen har landet i 2020.  
 

6. Styret drøftet om ICDP Norge kan arrangere kurs eller fagdager for ulike grupper som et 
inntektsbringende tiltak. Ev. sette opp en egen treneropplæring. Saken videreføres til etter 
strategiprosessen har landet i 2020. 
 

7. Styret drøftet muligheten for å invitere sentrale ICDP aktører til å fortelle om sin virksomhet på 

styremøter.  

 
8. Line Constance Holmsen har utviklet en pilot for ICDP i eldreomsorgen. Hun ønsker å komme og 

informere om forskningsprosjektet sitt til styret. Dette er blitt utsatt til 2020. 
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9. Vi begynt å se på årshjulet som modell for aktiviteter i ICDP Norge. Arbeidet med å fylle inn i 

modellen vil være en kontinuerlig prosess for styrets arbeide. 
 

10. På høsten begynte vi så smått med arbeidet med en strategi for ICDP der så på hvor 
styremedlemmene så for seg ICDP om 10 år. Vi la en plan for at denne strategiprosessen skulle følges 
opp på en styreweekend i februar 2020.  

Faste oppgaver  

 Til mai 2019 Resten av 2019 

Budsjett/regnskap Wenche og Marianne Wenche og Heidi 

Deltagelse i møter med Bufdir Eli og Elsa Ingen møter 

Kontaktperson SKM i Drammen Eli Eli, Marianne og Heidi 

Representant i styret i ICDP-Norden Elsa Elisabeth 

Kontaktperson inn mot ICDP-International Helen Heidi 

Oppfølging og videre utvikling av ICDP 

nettverk for forskning og høyere utdanning? 

Berit   

Ansvarlig for nettsidene Lars Lars 

Deltagelse i arbeidsgruppe for 

minoritetsversjonen i Bufdir? 

Marianne Marianne og Eli 

Organisasjonsutvikling Marianne og alle Heidi, Eli og Lars? 

Behandling av dispensasjonssøknader for 

trenere i henhold til treneravtaler inngått 

med ICDP Norge 

Styret Styret 

Wenche og Heidi 

ARBEIDSOMRÅDER 

Administrasjon  

ICDP Norge har fortsatt avtale med Pricewaterhouse Cooupers Accounting AS (PWC). Vi bruker deres 

faktureringssystem og de fører regnskap etter innsendte bilag hver annen måned.  

For 2019 er det er registrert 8 oppdrag av noe forskjellig størrelse. Det er en nedgang fra året før.  Oversikt 

over oppdragsgivere går fram av justert budsjett. Overhead ved disse oppdragene i 2019 ble beregnet til 

kr.110 900.  Dette utgjør i hovedsak ICDP Norge sine inntekter.  

Salg av DVD Grå hverdag og heftet Minoritetsveileder gjennom nettbutikken er ytterligere redusert fra året 

før.  

Det ble i 2019 utbetalt et engangshonorar til avtroppende Styreleder Marianne Fjetland på kr.40 000 for 10 

års innsats for ICDP Norge.  

Faste utlegg som honorar til administrasjon er uendret på kr. 30 000 som faktureres halvårlig. Utlegg til 

fakturerings, oppfølging og regnskap hos PWC, blir beregnet etter antall bilag som skal føres.  

Prognose fra oppsatt budsjett stemmer godt i forhold til resultatregnskapet fra PWC som er vedlagt 
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Informasjon  

Det ble nedsatt en Infogruppe som består av Marianne Fjetland, Per Øyvind Fredin, og Lars Semmerud. Lars 

Semmerud har vært Web-redaktør i 2019. 

ICDP Norge blir med sine tre mediekanaler eksponert for et større publikum, og får større bredde og 

rekkevidde. Vi ser at flere privatpersoner og organisasjoner deler våre nyheter på nettsiden, og våre 

statusoppdateringer på Facebook. Info-arbeide i 2019 har bestått av:  

• Oppdatere og videreutvikle hjemmesiden.  

• Hjemmesiden til ICDP Norge har blitt regelmessig oppdatert og er i stadig utvikling av utseende og 

innhold.  

• I 2019 ble det i samarbeid med Grete Flakk (BUFDIR) lagt ut en rekke rapporter, dokumenter, og relevant  

informasjon om ICDP. 

• Det har også vært et samarbeid med Spisskompetansemiljøet i BUFetat ( for å legge ut viktig informasjon. 

• Nyhetsbrev 

• Det er sendt ut 3 nyhetsbrev i 2019/2020.  

• Facebook 

• ICDP Norge lanserte egen Facebook-side januar 2019. Antall besøk på nettsiden har økt etter at ICDP 

Norge har etablert Facebook-side. Flere melder seg på nyhetsbrev og det er en stigende interesse for 

Facebook-siden der ICDP Norge publiserer relevant informasjon. Icpd.no får også mer publisitet siden 

ICDP Norges facebook-side har fått hyperlinker til nettsiden i sine oppdateringer og publiseringer. 

• Youtube-kanal – fra 2020 da man har laget 2 egenproduserte videoer. 

- Video om Korona og tips til foreldre. Med egen veileder. 

- Video vedr. Gratulasjon til foreldre på FNs Foreldredag 1.6.20. Visesangeren Louis Jacoby samtykket 

til at ICDP Norge kunne bruke sangen Hverdag i videoen. 

Samarbeid med Bufdir og SMF  

Med bakgrunn i samarbeidsavtale fra 2008 har Bufdir/SKM og ICDP Norge hatt fire møter. I forbindelse 
med at Grete Flakk sin stilling i Bufdir opphører i 2019, vil hennes oppgaver overføres til SKM, og møtene 
overtas av SKM og ICDP Norge. Bufdir vil ikke lenger være representert.  
 
Samarbeidsforum mellom ICDP Norge og Bufdir/Spisskompetansemiljøet for forebygging og foreldrestøtte i 

Drammen, behandler saker som har felles interesse for Bufdir/SKM og ICDP Norge.  

Møter i 2019: 

14.03. Tilstede: ICDP Norge; Marianne Fjetland, Elsa Døhlie, Eli Baardseth, fra SKM; Annette Johannessen, 

Tomas Hemstad og Ragnhild Risholm(ref). 

07.06. Til stede: ICDP Norge; Eli Østberg Baardseth (ref), Heidi Westborg Steel, Bufdir; Grete Flakk, SKM; 

Ragnhild Risholm, Tomas Hemstad og Tine Ramstad. 

11.09. Tilstede: ICDP Norge; Heidi W.Steel, Eli Ø. Baardseth, Ingebjørg Myhr, Marianne Fjetland, SKM; Tine 

Ramstad, Grete Flakk, Ragnhild Risholm (ref), Tomas Hemstad. 

15.10. Tilstede: ICDP Norge; Heidi Steel, Marianne Fjetland og Eli Ø Baardseth (ref), SKM; Ragnhild Risholm og 

Tomas Hemstad. 

Saker som har vært på dagsorden:  

• Kvalitetssikring av veilederopplæring 
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• Bufdir og SKM har deltatt i arbeidsgruppe i IMDI for å komme med innspill til departementet for 

utrulling av foreldreveiledning i intro 

• Videre arbeid for å sikre lik ordlyd i materiell 

• Stor etterspørsel etter veilederopplæring 

• Nettportal under utarbeidelse i SKM 

• SKM har jobbet med utrulling av tiltak i foreldrestrategien 

• Oppfølging av frivillige organisasjoner, tiltak i strategien 

• Samarbeidsprosjekt med SKM om utvikling av ICDP grupper til ungdomsforeldre med bruk av 

elementer fra Tuning in to Teens, i samarbeid med Susan Havinghurst/UiO, tiltak i strategien 

• SKM har satt i gang en pilot med NUBU der man ser på struktur for samarbeid mellom ICDP og PMTO 

• SKM har laget egen kommunikasjonsplan 

• Bufdir har i samarbeid med en arbeidsgruppe jobbet med revidering av veilederopplæring med nye 

powerpointer 

• Bufdir har utarbeidet en oversikt over litteratur om ICDP, artikler, rapporter og annet materiale, 

overlates til SKM og ICDP Norge.   

• Bufdir følger opp rapport «ICDP veilederopplæring – Fordypning med fokus på omsorgsgivere til barn 

med funksjonsnedsettelser og spesielle behov»  

• Overføring av oppgaver fra Bufdir til SKM i forbindelse med at Grete Flakk slutter og hennes stilling 

opphører i Bufdir. Uavklart hvem som overtar som kontaktperson/er i Bufdir.   

• Oppfølging og rutiner for de som ønsker å jobbe internasjonalt i et videre samarbeid med ICDP 

International  

• Fortsatt behov for rekruttering til FHI studien 

• Aktiv bruk av Foreldrehverdag.no 

• Videre utvikling av Facebook side for ICDP Norge 

• Konstituering av nytt styre i ICDP Norge 

Nordisk samarbeid  

Nordisk samarbeid 

Styret i ICDP Norden har i 2019 bestått av følgende medlemmer: Elsa Døhlie ICDP Norge, Pamela Antila ICDP 

Finland, Thomas Hemstad, ICDP Norge, Anneli Waldau Bergman, Grete Flakk Norge og Margit Nielsen (UCN/ 

ICDP. 

Grete Flakk som har vært ICDP-ansvarlig i BUFDIR i en årrekke ble i løpet av året pensjonist. Tomas Hemstad 

overtok ansvaret, noe som også innebar at han overtok Gretes plass i styret ICDP Norden. Elsa Døhli gikk ut 

av styret og ble erstattet av Elisabeth Hellzén. 

Finland var for første gang vertskap for Nordisk nettverkskonferanse. Nettverkskonferansen arrangeres 

annethvert år, for å utveksle erfaringer, få faglig påfyll og for å ha det hyggelig sammen. I år gikk konferanse 

av stabelen 8. og 9.mai i Helsinki på Hanaholmen, som er et nordisk konferansesenter. Senteret ligge nydelig 

til ved sjøen like utenfor Helsinki. Deltakere kom fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det var til sammen 

ca. 250 personer som deltok på hele eller deler av konferansen. Flest deltakere kom fra Norge. Årets tema 

var «Lekenhet» og tok utgangspunkt i forskning til Gordon M. Burghardt: «Play is fun. Value of fun for human 

beings is development» (2005). Norges bidrog med følgende workshops:  

- International Caregiver Development Program for medarbeidere i eldreomsorg. Et pilotprosjekt med fokus 

på kommunikasjon og samspill av Line Constance Holmsen, VID, Oslo. 
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- Foreldrestøtte til ungdom med Line Moldestad og Merete Nypan, Tromsø 

- ICDP i introduksjonsprogrammet for flyktninger bosatt i Norge - En pilot-intervensjon ved Elsa Døhlie, Atnaf 

Berhanu og Narges Pourzia. 

Tre styremøter er blitt avholdt i løpet av året. Et møte ble arrangert i forbindelse med nettverkskonferansen 

hvor Heidi Westborg Steel ble presentert som ny styreleder for Norge og foreløpig pekt ut som representant 

for Norge i ICDP Norden.  

I forbindelse med den årlige nettverkssamlingen ble det avholdt et møte til diskusjon i rådgivende forsamling. 

I år presenterte Anneli Waldau Bergman ”Unga handleder unga  – ett handledningsprogram for unga” . 

På grunn av Coronapandemien kunne ikke alle styremøter avholdes fysisk. Et møte ble derfor avhold på 

Teams. I den forbindelse ble det opprettet en felles mappe på Teamsplattformen hvor man kan ta del av 

styrets agendaer og referater.  Denne plattformen er også tenkt som en intern kommunikasjonskanal for 

styremedlemmer mellom samlingene. Temaer som er tatt opp til diskusjon i ICDP Nordens styremøter har 

vært: Landenes selvstendige ansvar for sertifisering av veiledere og trenere, rapportering av prosjekter som 

går over grensene og at nettsiden ICDP Norden ble besluttet nedlagt 2019 på grunn av lave besøkstall. 

Internasjonalt  

Helen Johnsen Christie var i 2019 ICDP Norges koordinator for International oppdrag og kontaktperson 
mellom ICDP Norge og ICDP International.  
 
Av felles arrangement for de som har vært involvert internasjonalt fra ICDP Norge har vært et 
internasjonalt trenerseminar 9. mars 2019 og det nordiske nettverkssamlingen i Finland (se over).  
 
Det er flere fra norsk side som har involvering internasjonalt. De som var tilstede på trenersamlingen i 
mars og rapporterte beskrev engasjement i Nepal, Kina, Tanzania, Etiopia, Zanzibar, Malawi, Sør-Afrika, 
Botswana, Armenia, Estland, Ukraina, Iran og indirekte Redd Barna samarbeidet.   
 
ICDP opplæringen i Nepal og Kina har nådd et nytt stadium da de er klare for å gi opplæring på 
seniortrener nivå og de nasjonale ICDP organisasjonene gir opplæring til et mangfold av organisasjoner; 
mindre frivillige organisasjoner, internasjonale frivillige organisasjoner, offentlige organisasjoner etc. I 
Asia planlegger Nepal å invitere til regionalt ICDP konferanse i 2021.  
 
ICDP Nepal, ICDP International, ICDP Norge, finansieringspartner HimalPartner og gryende ICDP 
Bangladesh møttes til et felles møte i Nepal i november.  
 
I 2019 gjenførte Ane-Marte Skar Solheim en større evaluering av Redd Barnas initiativ i Nepal. Redd 
Barna Nepal har delvis fått opplæring av ICDP International og ICDP Nepal. Evalueringen var finansiert av 
Redd Barna Finland. Resultatet av evalueringen viser positiv effekt på positive foreldreskap med utslag 
som økt oppmerksomhet mot barnet, økt tid, endret syn på barnet, ser barnet mer, endring i synet på 
oppdrager vold og bedring i foreldres psykiske helse. (Henvisning) 
 

Oppsummering  

Styreverv i ICDP Norge er fortsatt frivillig arbeid. 

Alle styremedlemmene har også i 2019 vært engasjert i ulike ICDP prosjekt og på denne måten bidratt ICDP 

utviklingsarbeid ved sine arbeidssteder og i samarbeid med SKM spiss kompetansemiljøet for foreldrestøtte i 

Drammen. 
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2019 har som nevnt vært et år der det har skjedd store personale endringer i styret. Dette har med ført at 

mye tid er gått med til å finne en god overgangsform fra gammelt til nytt styre. Vi har så vidt startet dette 

arbeidet høsten 2019. Arbeidet forsetter i 2020. 

Nåværende styret ønsker å rette en spesiell takk til Marianne Fjetland for hennes engasjement og viktige 

arbeid som styreleder i ICDP Norge i x år.  

 

Dato: 10.6.2020 

 

 

Heidi Westborg Steel   Marianne Fjetland    Eli Østberg Baardseth 

Styreleder    Styremedlem    Styremedlem 
 

 

 

Lars Semmerud   Elisabeth Hellzén    Silje Bjørnstad Holter 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 
 
 
 
Ingebjørg Myhr 
Varamedlem  
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Vedlegg 1: Årsregnskap for 2018 for Foreningen ICDP Norge. 

 

 

 

 

 


