
PROTOKOLL FRA LFBS REGIONRÅD ØST, SØR OG VEST 

 
STED: LFBs kontorer, Oslo 
NÅR: 13.09.2020 
DELTAGERE: Vilde, Kari og Camilla og 11 deltagere fra regionene. Seks fra region 
øst, tre fra region sør og 2 fra region vest.  
 
Regionrådet jobbet frem tanker og refleksjoner gjennom fire forskjellige oppgaver. Alle 
innspillene er lagret hos LFB slik de forekom i møtet, i protokollen gjengis kun konkrete 
ønsker som kom frem. Det fremkommer ikke av protokollen hvilke regioner som kom 
med forslagene, men det er lagret hos LFB.  
 
Alle forslag i protokollen blir oversendt til styret som har ansvaret for å vurdere forslagene i 
forbindelse med arbeidet om en ny politisk plattform. Regionene vil få lagt frem alle 
ønskene på sitt allmøte i forbindelse med landsmøte 2021.  
 
 
OPPGAVE 1 – POLITISK PLATTFORM  
Regionene ble delt inn i grupper, og fikk mulighet til å velge fritt blant temaer i politisk 
plattform. Svarene som er gjengitt har kan avvike fra de konkrete innspillene fra 
regionene da de er omformulert til politiske meninger av administrasjonen i LFB.  
 

- Saksbehandlere bør fokusere mer på fremtiden, og ikke kun snakke om fortiden 
- Det må legges bedre til rette for kontakt med familie og søsken 
- Det kan ikke være foreldrene som bestemmer samværskontakt med søsken 
- Barnevernet skal tilrettelegge for samvær med søsken og må lytte til barnets 

behov 
- Barnevernet bruker for lang tid i saker som omhandler vold og overgrep 
- Barnevernet bør vise mer følelser når de får vite om et barn som har blitt utsatt for 

vold og overgrep  
- Det må rekrutteres flere fosterhjem 
- Det bør være strengere retningslinjer og krav for fosterhjem 
- Fosterbarn skal ha like muligheter som alle andre barn 
- Det må jobbes for å sette et positivt lys på fosterhjem og barneverntjenesten 
- Det må vises toleranse for urfolk og nasjonale minoriteter på tross av kulturelle og 

språklige forskjeller og barrierer  
- Barnevernsbarn bør prioriteres i psykisk helsevern  
- Søsken bør få mulighet til å vokse opp sammen i fosterhjem 
- Det er for vanskelig å klage for barnevernsbarn i dag  
- Medvirkning er viktig 
- Barnets medvirkning må dokumenteres 
- Det må finnes en mulighet for å bytte saksbehandler 
- Asylsøkere bør ha like rettigheter som alle andre, de er like mye verdt 
- Juridisk kompetanse er viktig 



- Det trengs mer forebyggende tiltak ved og før en omsorgsovertakelse 
- Det må bli et bedre samarbeid mellom ulike instanser i forbindelse med en 

omsorgsovertakelse  
- Tilsyn i barnevernet er viktig, spesielt frem til man føler seg selvstendig 
- Noen i kommunen bør ha ansvar for at samarbeidet mellom de ulike instansene 

fungerer 
- Det bør fokuseres mer på et internasjonalt samarbeid 
- NAV eller lignende bør kunne betale for fritidsaktiviteter i foreldrenes navn 
- Barneverntjenesten bør kunne være behjelpelig med førerkort, tannregulering 

eller andre nødvendige utgifter for et barn  
- Barn skal slippe å være bekymret for foreldrene eller fosterforeldrenes økonomi 
- Det må bli bedre samarbeid mellom NAV og barneverntjenesten når det er snakk 

om ettervern 
- Lovbrudd og avvik i fosterhjem må få konsekvenser  
- Det bør informeres om vold og overgrep i skolen 
- Barn som er blitt utsatt for vold og overgrep må få tidlig hjelp 

 

OPPGAVE 2 – SPESIFIKKE TEMAER  
Regionene fulgte samme gruppene som i oppgave 1, men fikk denne gangen fem 
temaer og velge mellom. Temaene var: barnevernvakt, forebygging, partsrettigheter, 
psykisk og fysisk helse og søsken. Gruppene fikk bestemme selv hvilke av temaene de ville 
snakke om.  
 
Psykisk og fysisk helse 

- Barnevernsbarn bør få hjelp til å oppsøke psykolog  
- Det er viktig at de voksne som skal hjelpe barnet bruker ord barnet forstår 
- Man bør ha et fremtidsperspektiv 
- Når man skal ha samtaler om disse temaene er det viktig å sikre at de blir gjort på 

et trygt sted 
- Barnevernsbarn skal etter ønske og behov få tilbud om rask hjelp 
- Det bør fokuseres på at det ikke er farlig å be om hjelp 
- Hvis du ber om hjelp skal det sikres at du blir tatt imot godt  
- Barn med partsrettigheter i egen sak bør få bestemme om de ønsker at foreldrene 

eller fosterforeldrene skal ha innsynsrett i egen journal  
- Barnevernsbarn bør bli høyt prioritert når det kommer til å få hjelp  
- De som jobber i barnevernet bør bli innkalt hvert 3 år til en psykologisk test for å 

finne ut om de er egnet til å jobbe med barn/ungdommer 
- Barnevernsbarn må ha rett til å få den tilrettelagte hjelpen de trenger 
- Barnevernsbarn må få hjelp på skolen hvis de har spesielle behov 
- Det bør ikke være tvang og lovbrudd i psykisk helsevern  
- Rettigheter er viktig 
- Psykisk helsevern må komme tidlig inn 
- Samarbeidet mellom BUP og barnevern må bli bedre  

 
 



Søsken  

- Det er viktig at søsken får muligheten til å bli kjent med hverandre 
- Søsken bør få være med å si ting i de andre søsknene sine sak 
- Det må avklares hvem som skal bestemme samvær for søsken 
- Det må avklares hvem som skal betale for at søsken skal treffes 
- Søsken bør ha partsrettigheter i hverandres sak 
- Kontakten mellom søsken bør ikke opphøre så lenge ikke søsknene ønsker det selv 
- Barneverntjenesten bør dekke reise og opphold i forbindelse med samvær for 

søsken 
- Søsken bør plasseres i samme fosterhjem så lenge det lar seg gjøre og det er det 

beste for begge parter 
- Kommunens økonomi skal ikke så i veien for at barnet kan ha samvær  
- Det kan ikke forekomme forskjellsbehandling mellom biologiske barn og 

fosterbarn når det kommer til økonomi 
- Biologiske barn og fosterbarn skal behandles likt og ha like rettigheter i 

fosterhjemmet  
- Søsken bør få mulighet til å feire bursdager, høytider og andre sammensettinger 

sammen hvis det er til barnets beste 
- Det er viktig at det er god kommunikasjon mellom søsken  
- Søsken bør bo nærme hverandre hvis det er mulig 
- Det må være god tilrettelegging for fosterhjem som har søskenplasseringer  
- Søsken bør ha rett til å møte hverandre etter ønsker og behov 
- Det bør vurderes om søsken skal ha partsrettigheter  

 

Forebygging 

- Det bør sikres god kommunikasjon, spesielt den som går direkte til barnet 
- Det bør sikres gode samarbeid med skoler  
- Skolen skal ikke jobbe med relasjoner, som venner, til barn 
- Forebygging er å sikre huset før det brenner ned 
- Et godt hjelpetiltak samarbeider med andre instanser  
- Et godt hjelpetiltak består av god kommunikasjon til barnet 
- Et godt hjelpetiltak lager gode verktøy man kan bruke senere 
- Det er bedre å forebygge enn å reparere!  

 

Partsrettigheter og innsyn i egen sak  

- Partsrettigheter er viktig for barn for å unngå unødvendige misforståelser 
- Viktige personer i barnets liv, som steforeldre, bør få partsrettigheter 
- Barnets mening må inn i saksmappa 
- Partsrettigheter til andre må vurderes etter barnets behov og ønsker 
- Utekontakt bør ha partsrettigheter  
- Fosterforeldrene burde ha like mye partsrettigheter som andre  

 

 



Barnevernvakt 

- Barnevernvakten må være mer tilgjengelig 
- Barn og unge må få vite at barnevernsvakten eksisterer  
- Det må komme mer informasjon om hva en barnevernsvakt er 
- Barnevernsvakt skal være de som hjelper barn i akutte tilfeller 

 

OPPGAVE 3 – PLENUMSSAMTALE   
Vi hadde en plenumssamtale om medvirkning under regionrådet. Referatet fra samtalen 
er lagret hos LFB. Under gjengis helt konkrete forslag som kom ut av samtalen.   
 

- Når jeg medvirker må det være med å endre noe 
- Medvirke er å bli tatt på alvor  
- Man må få bedre info om rettigheter  
- Medvirkning er å ha innflytelse  
- Barnevernsbarns medvirkning er viktigere enn foreldrenes  
- Man bør tenke på hvor gammelt barnet er og hvor modent barnet er når man 

vurderer hvor mye innflytelse meningen skal ha 
- Alle som har noe med barnevernsbarn å gjøre har ansvar for at barnet får medvirke 
- Barnevernsbarn må få informasjon om at man bør og kan medvirke  
- Fosterforeldre og saksbehandlere kan ikke ha forskjellige meninger om 

medvirkning 
- De voksne rundt barnet må åpne opp for en dialog om hvordan man kan jobbe for 

god medvirkning 
- Saksbehandlere bruker for lang tid på å behandle barns meninger 
- Utskiftning av saksbehandlere føles utrygt og kan bidra til at medvirkningen i 

saken blir svekket 
- Saksbehandlere må sette av tid til å bygge relasjoner med barn 
- Det er viktig med informasjonsoverføringer når det blir byttet saksbehandlere i en 

sak 
- Barnevernsbarn opplever at saksbehandlere blir skiftet ut når saken endrer seg 
- Relasjoner er det viktigste for å si sin mening 
- Det bør være overføringsmøter mellom saksbehandlere og barnet dersom 

saksbehandleren skal byttes 
- Jeg synes man får best relasjoner til saksbehandleren din når tjenesten jobber 

etter en generalistmodell 
- Jeg synes barneverntjenesten selv må ha ansvar for kompetanse på tvers av 

personer, ikke at jeg må bytte saksbehandler  
- Jeg synes spesialistmodellen høres lurest ut, det er ikke alle saksbehandlere som 

kan se om institusjon eller fosterhjem er det lureste for det enkelte barn 
- Jeg synes generalistmodellen gjør det tryggest å sin mening 
- Jeg tror saksbehandleren min får et bedre samarbeid til andre i saken min dersom 

det blir jobbet etter en generalistmodellen  
- Det bør ikke være flere saksbehandlere som følger opp barnet 
- Jeg synes det høres fint ut med et team som følger deg opp  



- Saksbehandlere bør ha lengre utdannelse og mer kompetanse 
- Barnevernsstudenter bør læres opp til å holde ut lengre og stå i tøffe situasjoner  
- Det må ansattes flere saksbehandlere  

 

OPPGAVE 4 – HVA ER VIKTIG FOR MEG? 
Alle deltagerne på regionrådet fikk utdelt et ark med tre spørsmål som de fikk svare på 
under et egenarbeid.  Spørsmålene de skulle svare på er listet opp under. Det er flere av 
medlemmene som har svart tilnærmet likt på spørsmålene, disse svarene er da slått 
sammen. Fullstendige tilbakemeldinger er lagret hos LFB.  
 

Ting som er viktig for meg at LFB gjør 

- Tilrettelegger, hører på meg og er hjelpsomme  
- Har flere samlinger, leirer og regionråd for barnevernsbarn  
- Fortsetter å være synlige  
- Gjentar det som er viktig – ofte  
- Har kompetanse 
- Snakker med barnevernet 
- Mer penger til barnevern 
- Tar ideene til medlemmene i betraktning og bruker dem 
- Lar medlemmene medvirke 
- Gjør det billigere å ta lappen  
- Medvirker i hvordan barnevernet skal se og ut være organisert  

 
Ting jeg synes LFB kan bli bedre på  

- Følge opp saker de får fra medlemmene  
- Blir hardere i meningene sine 
- Markedsføre seg bedre 
- Mer debatt  
- Informere skoler om tilbud LFB har  
- Få til et enda bedre samarbeid med politikere  

 

Ting jeg skulle ønske LFB snakket mer om med politikere og barnevernet 

- Bemanningsnorm  
- Relasjonskompetanse 
- Kvalitetskontroll av de kommunale barneverntjenestene 
- At de må møte barnevernsbarn og snakke med de 
- Hvordan man skal behandle barn og ungdom  
- Passe på at det er bra nok i fosterhjem 
- Høre mer på de unge 
- Statsbudsjettet 
- Rekruttering av flere saksbehandlere 
- Fjernet ordet fosterbarn og kalle det vernebarn 



- Rett til bolig med oppfølging fra barnevernet ved behov 
- At samarbeidet mellom de ulike instansene burde bli bedre og at barn blir møtt 

med den hjelpen de trenger  
   

 


