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INNHOLDSFORTEGNELSE 
 

Hei!   
Vi forstår at det kan være litt overveldende å få tilsendt alle sakspapirene til 
LFBs landsmøte, spesielt hvis du ikke har vært med på et landsmøte tidligere. Vi 
har derfor prøvd å lage en innholdsfortegnelse som forklarer hva de forskjellige 
papirene betyr. Det viktigste er likevel å huske at det er lov å falle ut, eller ikke 
forstå hvor i saksmappa vi er! Da anbefaler vi deg sterkt å spørre om hjelp fra 
enten noen i regionen din, eller fra ordstyrer. Og du! Hvis du har falt ut, da har 
helt sikkert noen andre gjort det også.  Du kan trykke på saksnummeret i 
dette dokumentet for å komme direkte til saken. 
 
Først litt generelt 
Alle sakene vi skal gjennom på landsmøtet har noe som heter saksnummer. 
Saksnumrene er de tallene dere ser i første kolonne under her. Vi teller saker 
fra 1 og oppover, og etter bindestreken skriver vi 21, fordi vi er i 2021. 
 
Hver sak har et saksfremlegg, eller en slags forside om du vil. Der står det 
forklart hvem som har sendt inn saken til landsmøtet, en presentasjon av hva 
saken handler om og et forslag til hva landsmøtet skal stemme (en innstilling.)  
 
Etter de aller fleste saksfremlegg ligger det ett eller flere vedlegg. For eksempel 
har vi et saksfremlegg for sak 5-21 som er forsiden til saken om budsjett. Som 
vedlegg ligger selve budsjettet. Det er jo viktig at dere får se det vi faktisk skal 
stemme over. 
 
 

SAKSNUMMER NAVN PÅ SAK LESEVEILEDNING 
 

DEL 1 KONSTITUERING 
1 – 21 Konstituering 

Vedlegg 1: Innkalling 
Vedlegg 2: Delegatliste  
Vedlegg 3: Saksliste  
Vedlegg 4: Tidsplan  
Vedlegg 5: Forretningsorden 

Under konstitueringen skal vi sørge for at 
landsmøtet er gyldig. Vi må for eksempel 
godkjenne at alle har fått innkalling til 
landsmøte (vedlegg 1), at alle delegatene 
er til stede (vedlegg 2), at møtet har en 
saksliste (vedlegg 3) og at vi er enige om 
hvor lang tid vi skal bruke på hver sak 
(vedlegg 4). I tillegg skal vi bli enige om 



noen regler som gjelder for landsmøtet, 
det kalles en forretningsorden (vedlegg 5). 

Når vi konstituerer oss skal vi også velge 
hvem som skal være ordstyrer, hvordan vi 
skal telle stemmer og hvem som skal 
skrive protokoll.   

DEL 2 BERETNINGER 

2 - 21 Årsmelding 
Vedlegg 1: Årsmelding 

Her skal styret orientere om hva LFB har 
gjort det siste året. Når de har gjort det 
kan man stille spørsmål.  

3 - 21 Kontrollkomiteens 
beretning 
Vedlegg 1: 
Kontrollkomiteens 
beretning 

Orientering fra Kontrollkomiteen til LFB 
om det siste året, her er det også mulighet 
til å stille spørsmål.  

DEL 3 ØKONOMI 

4 - 21 Godkjenning av regnskap 
2020 
Vedlegg 1: 
Revisjonsberetning 
Vedlegg 2, 3 og 4: 
Regnskap 2020

Når landsmøtet skal se over regnskapet fra 
det forrige organisasjonsåret er det først 
og fremst en formalitet. I det første 
vedlegget er det en revisjonsberetning 
som er skrevet av en uavhengig revisor. I 
vedlegg 2 er selve regnskapet.  

5 – 21  Budsjett 2021 

Vedlegg 1: Budsjett 2021 
Her skal styret orientere om budsjettet de 
har sett for seg at LFB skal følge i 2021.   

6 – 21 Kontingenter 2021 Her skal vi snakke om hvor mye det skal 
koste å være medlem i LFB.  

DEL 4 STYRINGSDOKUMENTER 

7 - 21 Vedtekter og 
organisatorisk plattform 
Vedlegg 1: Forslag til nye 
vedtekter  

Her skal vi velge nye vedtekter for LFB. 
Vedlegget med forslag til nye vedtekter er 
sånn styret vil at vedtektene skal se ut.  

8 – 21 Politisk plattform 
Vedlegg 1: Forslag til ny 
politisk plattform  

Her skal vi velge ny politisk plattform til 
LFB. Vedlegget med forslag til ny politisk 
plattform er sånn styret vil at politisk 
plattform skal se ut.  

DEL 5 VALG 

9 – 21 Valg av valgkomité Her skal vi velge ny valgkomité. 



 

Vedlegg 1: Presentasjon 
av kandidatene 
 

10 – 21 Valg av kontrollkomité  
Vedlegg 1: Valgkomiteens 
innstilling 
Vedlegg 2: Presentasjon 
av kandidatene 

Her skal vi velge ny kontrollkomité.   

11 – 21 Valg av styre 
Vedlegg 1: Valgkomiteens 
innstilling 
Vedlegg 3: Presentasjon 
av kandidatene 

Her skal vi velge nytt styre.  

 
 



KONSTITUERING

DEL 1



LFBLM2021 – SAKSFREMLEGG 

1.1 – 21 Valg av ordstyrer og referent  
1.2 – 21 Konstituering av landsmøtet 2021  
1.3 – 21 Valg av telleprogram og tellekorps 
1.4 - 21   Valg av to delegater til å underskrive protokoll 

Møtedato 24.04.2021 
Saksbehandler  Styret 

Vedlegg 1 Innkalling 
Vedlegg 2 Delegatliste  
Vedlegg 3 Saksliste  
Vedlegg 4 Forretningsorden 
Vedlegg 5 Tidsplan 

PRESENTASJON AV SAKENE 

For at landsmøtet skal være gyldig må vi før møtet starter gå gjennom en konstituering. Det betyr at 
delegatene velger hvem som skal være ordstyrer og referent under landsmøtet. Delegatene skal også 
godkjenne innkallingen, delegatlisten, sakslisten, forretningsorden og tidsplanen til landsmøtet. Til 
slutt velges det hvordan vi skal telle stemmer når landsmøtet gjør vedtak, og hvem som skal skrive 
under landsmøteprotokollen. 

INNSTILLING 

1.1 – 21 Valg av ordstyrer og referent 
Benjamin Skiaker Myrstad velges som ordstyrer for landsmøtet 2021. 
Jannicke Rosseland velges som referent for landsmøtet 2021. 

1.2 – 21 Konstituering av landsmøtet 2021 
Godkjenning av innkalling: Landsmøtet godkjenner innkallingen (dette gjøres under åpningen av 
landsmøtet). 
Godkjenning av delegater: Landsmøtet godkjenner antall delegater i tråd med delegatliste. 
Godkjenning av saksliste: Landsmøtet godkjenner sakslisten. 
Godkjenning av forretningsorden: Landsmøtet godkjenner forretningsorden. 
Godkjenning av tidsplan: Landsmøtet godkjenner tidsplanen. 

1.3 – 21 Valg av telleprogram og tellekorps 
Siden vi har et digitalt landsmøte bruker vi en teknisk løsning for anonym votering, i tillegg til et 
ordinært tellekorps. Styret innstiller på at vi bruker programmet Electionrunner og at Nivethiga 
Arulthas, Tuva Smedstad og ordstyrer er tellekorps. Nivethiga Arulthas og Tuva Smedstad er også 
teknisk ansvarlige på landsmøtet.  

1.4 – 21 Valg av protokollunderskrivere 



Protokollunderskrivere bør være to av delegatene på landsmøtet. Styret innstiller på at landsmøtet 
selv velger disse, men at de ikke bør sitte i avtroppende eller påtroppende styre.  



LANDSMØTE 2021

Vedlegg 1



INVITASJON TIL LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN SITT
LANDSMØTE 2021

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) skal avholde sitt årlige landsmøte i helgen 23-25. april 2021. 

Alle medlemmer i LFB får invitasjon til landsmøtet, men for å være delegat på landsmøtet må du bli valgt på allmøtet i din region. Informasjon
om allmøtene finner du i denne invitasjonen.

HVA ER ET LANDSMØTE?
Landsmøtet er LFBs øverste myndighet. Det er her vi tar de
største og viktigste beslutningene for organisasjonen. På
landsmøtet bestemmer vi blant annet hvordan LFB skal jobbe,
og hva vi skal mene. 

For å være delegat (altså ha stemmerett) på landsmøtet i 2021
må man bli valgt som representant for sin region på et
allmøte.

HVA ER ET ALLMØTE?
Et allmøte er nesten som et forberedelsesmøte til
landsmøtet. Her møtes medlemmer som bor i nærheten av
hverandre, hvor de snakker om hva er viktig for dem. Det blir
også valgt delegater som skal representere regionen
(området) på selve landsmøtet. 

I LFB har vi fem regioner, det vil si at det skal være fem
allmøter. Hvilket fylke du bor i bestemmer hvilken region du
tilhører.



HVA SKJER PÅ ALLMØTET?
Det viktigste vi gjør på allmøtet er å velge hvem som skal
være delegat på landsmøtet. Hver region kan velge seks
delegater. Vi kommer også til å snakke om LFB, og hva som
forventes når man blir valgt som delegat. 

Her får du også muligheten til å bli litt kjent med andre
barnevernsbarn som bor i ditt område

HVOR SKAL ALLMØTE VÆRE?
Region Øst – fredag 5. mars, 18:00-20:00 
Region Sør – mandag 8. mars, 18:00 – 20:00
Region Vest – tirsdag 9. mars , 18:00 – 20:00
Region Nord – torsdag 11. mars, 18:00 – 20:00
Region Midt –onsdag 17. mars, 18:00 – 20:00

Hvis du er usikker på hvilken region du tilhører kan du finne ut
av det HER

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE SOM VIL DELTA PÅ
LANDSMØTET
Alle medlemmer i LFB har rett til å delta på landsmøtet, selv
om de ikke blir valgt som delegater for en region. Hvis du vil
delta på landsmøtet uten å være delegat kan du sende en
mail til post@barnevernsbarna.no for mer informasjon innen
27.03.2021.

Husk at det kun er delegater som har stemmerett på
landsmøtet.

Alle medlemmer i LFB kan foreslå saker til landsmøtet. Å
foreslå en sak betyr at man foreslår noe helt nytt. Det kan
f.eks være at man ønsker at LFB skal bytte navn. Da må du
sende inn dette forslaget til post@barnevernsbarna.no
innen 27.03.2021

Alle delegater får sakspapirene senest 10. april 2021. Vi
kommer til å snakke om sakspapirene på allmøtene.

Hilsen styret og administrasjonen i LFB

https://barnevernsbarna.no/2019/07/30/hvilken-region-horer-jeg-til/


 

 

LFBLM2021 – DELEGATLISTE 
 

  

DELEGATNUMMER REGION/NAVN ROLLE 

  

10 Nord Delegat 

11 Øst Delegat 

12 Øst Delegat 

13 Øst Delegat 

14 Midt Delegat 

15 Vest Delegat 

16 Vest Delegat 

17 Vest Delegat 

18 Sør Delegat 

 

19 Thomas Johansen Styreleder 

20 Silje Marie Bergh Sveum Nestleder 

21 Camilla Flesland Styremedlem 

22 Victoria Dollst Styremedlem 

23 Elsa V Berg Christiansen Styremedlem 

24 Aisha Aziz Innstilt styremedlem 

 

25 Ole Henrik Kråkenes Kontrollkomité 

26 Hadi Strømmen Lile Kontrollkomité 

27 Tor-Hugne Olsen Kontrollkomité 

28 Randi Talseth Innstilt kontrollkomité 

29 Sissel Bjørsvik Innstilt kontrollkomité 

 

30 May Lisbeth Smeby Valgkomité 

31 Ellen Galaasen Valgkomité 

32 Ida Helene Ness Mortensen Valgkomité 

 

33 Caroline Myklebost Administrasjonen 

34 Kari Hurum Administrasjonen 

35 Jannicke Rosseland Administrasjonen 

36 Tuva Smedstad Administrasjonen 

37 Nivethiga Arulthas Administrasjonen 

 



 

 38 Signe Horn Voksne for barn 

39 Are Shaw Waage Voksne for barn 
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LFBLM2021 – SAKSLISTE  

  

 

DEL 1 KONSTITUERING  

1 – 21 Konstituering 

DEL 2 BERETNINGER 

2 - 21 Årsmelding 

3 - 21 Kontrollkomiteens beretning 

DEL 3 ØKONOMI 

4 – 21 Godkjenning av regnskap 2020 

5 – 21 Godkjenning av budsjett 2021 

6 – 21 Kontingenter 2021  

DEL 4 STYRINGSDOKUMENTER 

7 – 21 Vedtekter og organisatorisk plattform 

8 – 21 Politisk plattform  

DEL 5 VALG 

9 – 21 Valg av valgkomite 

10 - 21 Valg av kontrollkomite  

11 - 21 Valg av styre  



Vedlegg 4 

LFBLM2021 – TIDSPLAN 

TIDSPUNKT SAKSNUMMER HVA 

09:30 Mingling og bli kjent 

PAUSE 

10:00 Åpning av landsmøtet 

10:15 1-21 Konstituering 

10:30 2-21 Årsmelding 

PAUSE 

11:00 3-21 Kontrollkomiteens beretning 

11:10 4-21 Godkjenning av regnskap 2020 

11:20 5-21 Godkjenning av budsjett 2021 

11:30 6-21 Kontingenter 2021 

LUNSJPAUSE 

12:45 7-21 Vedtekter og organisatorisk plattform 

PAUSE 

14:15 8-21 Politisk plattform 

PAUSE 

15:45 9-21 Valg av valgkomité 

15:55 10-21 Valg av kontrollkomité 

16:05 11-21 Valg av styre 

16:20 Avslutning fra valgt styreleder 

16:30 SLUTT 
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FORRETNINGSORDEN  
LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN 

Forretningsorden er reglene på landsmøtet. Det er dette dokumentet ordstyrer bruker for å passe på 
at landsmøtet blir gjennomført på best mulig måte. Her står det for eksempel hvem som kan 

stemme, hvor lenge man kan snakke og hvordan man stemmer.  

1. DIGITALT LANDSMØTE
Landsmøtet 2021 avholdes digitalt på plattformen Zoom. Alle delegater, observatører, møteledelsen
og styret i LFB oppfordres sterkt til å ha på kameraet sitt under hele møtet.

2. DELTAGERE PÅ LANDSMØTE
2.1 Tale-, forslags- og stemmerett
Alle delegater som er valgt på allmøtene i forkant av landsmøtet har automatisk tale-, forslags- og
stemmerett på alle saker under landsmøtet. Styret i organisasjonen har tale-, og forslagsrett på alle
saker. I tillegg har styret stemmerett på saker de ikke har innstilt på selv.

Observatører, ansatte i LFB og representant for organisasjonen Voksne for barn har talerett på 
landsmøtet.   

2.3 Møteledelsen  
Møteledelsen består av ordstyrer og referent. Disse velges av landsmøtet under konstitueringen. 
Møteledelsen har ikke forslags- eller stemmerett.  

3. REGLER FOR DEBATTEN
3.1 Presentasjon av en sak/et forslag
Det står i saksfremleggene hvem som er saksbehandler (hvem som skal legge frem/presentere en
sak), og det er bestemt i tidsplanen (programmet) hvor lang tid man har til å legge frem saken.

Hvis delegatene vil legge frem noen av sine forslag gjøres det i debatten. Her følges det ordinær 
taletid på 3 minutter.  

3.2 Regionmøter  
Det er ikke satt av tid på landsmøtet til å avholde regionmøter, da disse ble avholdt i forkant. Dersom 
regionen har behov for å diskutere seg imellom oppfordrer vi til å gjøre det i egen chat eller i en av 
pausene. Husk at hele regionen skal inkluderes når dere snakker sammen.  

3.3 Hvordan be om ordet digitalt  
For å få tildelt taletid fra ordstyrer må man be om ordet. Det gjør man ved å skrive navnet sitt og 
regionen sin i chatten.  

3.4 Taletid  
Alle med talerett kan be om ordet to ganger i en debatt, og man kan snakke i tre minutter hver gang. 
Det er ikke muligheter for å gi replikk når landsmøtet gjennomføres digitalt.  

Ved valg til styret i organisasjonen har du to minutter på å presentere deg selv.  
Dersom noen benker seg inn på en plass i valgkomiteen eller kontrollkomiteen skal hver kandidat få 
inntil to minutt på å presentere seg selv.  

Det er ordstyreren som holder tiden på innleggene, og vil avbryte deg når tiden er over. 



Vedlegg 4 

3.5 Saksopplysning 
Saksopplysninger skal bare brukes når det er strengt nødvendig, for eksempel hvis et innlegg 
inneholder faktiske feil, eller hvis landsmøtet trenger informasjon for å gå videre i debatten. En 
saksopplysning skal bare inneholde informasjon om fakta, ikke argumentasjon. Du ber om en 
saksopplysning ved å skrive navnet ditt, regionen din og ordet «saksopplysning» i chatten. Du kan 
ikke snakke i lengre enn ett minutt når du presenterer en saksopplysning. Når du ber om en 
saksopplysning vil du få ordet umiddelbart etter at det pågående innlegget avsluttes.  

3.6 Jeg forstår ikke hva som skjer! 
Hvis du på noe tidspunkt ikke forstår hva som foregår, for eksempel hva vi skal stemme over, må du 
bruke «raise hand»-funksjonen i zoom. Ordstyrer vil da stoppe opp og forklare hva som skjer. Det er 
ikke flaut å be om en forklaring på hva som skjer, gjør det heller en gang for mye enn en gang for 
lite!  

3.7 Avslutning av debatt 
Det er tidsplanen til landsmøtet som bestemmer hvor lenge en debatt kan vare, og det er ordstyrer 
som sørger for at vi følger tidsplanen. Ordstyrer vil derfor gi beskjed når det er siste mulighet for å be 
om ordet i en sak.  

4. FORSLAG FRA REGIONENE
Alle forslag som skal diskuteres og voteres over på landsmøtet må leveres på mail til
administrasjonen innen 7 dager før møtet. Siden landsmøtet avholdes digitalt vil det ikke være
anledning for å legge frem nye forslag på selve møtet.

Styret og administrasjonen kan gjøre redaksjonelle endringer og slå sammen innkomne forslag hvis 
det gjør debatten og voteringen lettere for landsmøtet.  

5. VOTERING
5.1 Godkjenning
Noen av sakene som legges frem på landsmøtet skal kun godkjennes, og ikke voteres over. I tilfeller
hvor en sak skal godkjennes kommer ordstyrer til å spørre landsmøtet om noen er uenige i at det skal
godkjennes. Hvis ingen tar ordet, er saken godkjent.

5.2 Votering 
De aller fleste store saker som legges frem på landsmøtet skal stemmes over. Alle vedtak er gyldige 
når det er flertall på landsmøtet, unntatt vedtekter som krever at 2/3 av landsmøtets stemmer for 
forslagene.  

Under en votering kan man velge å stemme for eller mot, eller å ikke stemme i det hele tatt. Vi 
oppfordrer selvfølgelig til at alle regionene enten stemmer for eller mot alle forslag.  

Det er god organisasjonskultur at regionene stemmer det de har bestemt seg for i forkant. Mye av 
demokratiet i LFB bygger på at delegatene er valgt av medlemmene i sin region, og det foreligger et 
ansvar for å bringe deres meninger og stemme inn i landsmøtearbeidet.  

Det åpnes aldri for debatt når vi voterer. 

Alle forslag vil bli stemt over med aktiv stemmegivning, det vil si at de som er enige i forslaget skal 
stemme for. Det åpnes ikke for hemmelig votering med mindre en delegat ønsker det under 
personvalg.  
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5.3 Hvordan voterer jeg? 
Vi benytter oss av manuell votering på landsmøtet. Det betyr at vi stemmer ved å holde opp 
stemmeskiltet vårt på kamera. Voteringen begynner når ordstyrer gir beskjed, og avsluttes på samme 
måte. Delegatene er selv ansvarlige for at kameraet er på og at stemmeskiltet er synlig for 
tellekorpset.   

Dersom det er behov for anonymt valg, bruker vi programmet Electionrunner. Alle registrerte delegater 
vil få en epost med brukernavn og passord til dette systemet i forkant av møtet, og man vil motta en 
epost med lenke til det aktuelle valget når det pågår. Lenken vil også deles i chatten på Zoom. 

Vi oppfordrer sterkt til at ingen delegater forlater møtet under en votering. 

5.4 Stemmelikhet  
Dersom det blir stemmelikhet skal det avholdes en ny votering (altså at vi stemmer på nytt). Er 
stemmetallet fortsatt likt vil det være innstillingen i sakspapirene som godkjennes. Det betyr at hvis 
en region fremmer et forslag til politisk plattform og det ved to voteringer blir stemmelikhet vil 
forslaget ikke bli vedtatt. Hvis det for eksempel stemmes over to delegater som ønsker en plass i 
styret, og det ved to voteringer blir stemmelikhet vil forslaget fra valgkomiteen vedtas.  



BERETNINGER

DEL 2



LFBLM2021 – SAKSFREMLEGG 

2 – 21 Årsmelding 

Møtedato 24.04.2021 

Saksbehandler  Styret 

Vedlegg 1 Årsmelding 

PRESENTASJON AV SAKEN 

Årsmeldingen er en oppsummering av hva organisasjonen har gjort det siste året. Siden det ikke var 
noe landsmøte i fjor, har vi også tatt med det viktigste fra 2019.   

INNSTILLING 

Årsmeldingen godkjennes av landsmøtet. 





FO
RO

RD
Kjære alle i Landsforeningen for barnevernsbarn, 

2020 har vært et annerledes år for alle, og også vi i LFB ble påvirket 
av pandemien. Selv om vi satt med mange spørsmål da landet 
stengte ned var det viktig oss i styret at vi fortsatte å være en 
organisasjon som kjempet på vegne av alle barnevernsbarn, og som 
så muligheter der det nå var oppstått komplikasjoner. 

Det har vært et tøft år, men til tross for pandemien har vi både fått 
tre nye ansatte på kontoret, hatt sommerleirer og generelt fått være 
med å påvirke hvordan hverdagen til barnevernsbarna i Norge skal 
se ut. Ikke minst har vi vært en synlig aktør i tjenesteutviklingen 
som skjer i barnevernet. Selv om vi ikke har kunnet møte 
samarbeidspartnerne våre fysisk, har vi opplevd mange kule, nye 
måter å ha oppdrag på. 

Også for medlemmene våre har dette året vært annerledes, og 
vi vet det har påvirket mange av dere. Vi synes også det har vært 
utfordrende og kjipt at vi ikke har fått møte dere så mye som vi har 
ønsket dette året. Selv om mye av det ordinære aktivitetsnivået til 
organisasjonen har måttet bli satt på vent dette året håper, og tror 
vi, at vi har klart å møte noen av ønskene dere har hatt. Vi har blant 
annet forsøkt å skape medlemsaktiviteter digitalt, avholdt fysiske 
regionråd og satt ned vårt helt eget koronapanel!

Vi har vært svært opptatt av å høre hvordan dere har opplevd den 
nye situasjonen vi har vært i, og meningene som har kommet inn 
har vært helt avgjørende for at LFB har kunnet påvirke politikere 
og andre samarbeidspartnere som har et ansvar for hverdagen til 
barnevernsbarna. 

Selv om hverdagen ikke er tilbake for noen av oss enda, håper vi 
at det kommende året vil være preget av mer normalitet. LFB er 
på sitt sterkeste når vi alle kan møtes, diskutere og sammen finne 
løsninger for både organisasjonen vår og alle barnevernsbarn i 
Norge. Det gleder vi oss til å gjøre når det blir muligheter for det 
igjen. Samtidig ønsker vi å benytte anledningen til å takke dere for 
engasjementet deres det siste året. Dere har vært tålmodige med 
oss, vært med på digitale møteplasser, erfaringskonsulenter som har 
stilt opp på digitale møter på strak arm. Vi er stolte av at vi sammen 
har kommet oss gjennom 2020 og vist at sammen er vi virkelig 
sterke.

- Styret



SAMMEN    ER VI    STERKE

- Styret



ORGANISASJONORGANISASJON



1.1 MEDLEMMER1.1 MEDLEMMER

2018 2019 2020
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Medlemmene i Landsforeningen for barnevernsbarn er vår største 
ressurs. Etter opprydningen som ble gjort i medlemslisten i 2018 har vi 
hatt en helt unik mulighet til å se den reelle veksten i medlemstallet vårt. 
I årsmeldingen fra 2019 ble det informert om at organisasjonen hadde 
342 medlemmer.  Per 26.03.21 har LFB 651 medlemmer. Det vil si at fra vi 
avholdt landsmøtet i 2019 har vi økt medlemstallet med 309 medlemmer. 

Det har lenge vært et ønske om og et fokus på å rekruttere flere 
medlemmer til LFB, noe tallene over viser oss at vi har lykkes med. 
Det er likevel et område det stadig er behov for å sette fokus på, 
og administrasjonen jobber for tiden med å lage gode rutiner for 
medlemsrekruttering og medlemsoppfølging. 





1.2 LANDSMØTE OG ALLMØTENE1.2 LANDSMØTE OG ALLMØTENE

1.3 STYRET1.3 STYRET

Det er to år siden LFB avholdt sitt forrige landsmøte. Vinteren og våren 
2020 ble det avholdt allmøter i regionene øst, vest, midt og sør. Region 
nord sitt allmøte ble avlyst etter anbefalinger fra folkehelseinstituttet. 
De valgte delegatene fikk i midten av mars beskjed om at landsmøtet til 
organisasjonen ble vurdert avlyst. Den endelige avgjørelsen om å avlyse 
ble tatt av styret i slutten av mars og i starten av april fikk alle medlemmer 
i organisasjonen informasjon om dette. 

I etterkant av avlysningen jobbet vi med å finne alternative måter for 
å ivareta behovet for å utarbeide ny politikk. Det ble avholdt digitale 
politiske møter med regionene, hvor delegatene fikk anledning til å sende 
inn forslag til ny politikk som ble oversendt til styret. Styret reviderte den 
politiske plattformen med forslagene fra regionene på sitt styremøte i 
slutten av april. 

Årets landsmøte ble besluttet å være et heldigitalt landsmøte i starten 
av året. Denne beslutningen ble tatt av styret da den pågående 
smittesituasjonen ikke så ut til å endre seg. Allmøtene som ble avholdt i 
alle regioner i forkant av landsmøtet ble også avholdt digitalt. 

På landsmøtet i 2019 ble følgende styresammensetning valgt: 

Leder: Vilde Adolfsen 
Nestleder: Thomas Johansen 
Styremedlem: Elsa Veronica Berg Christiansen 
Styremedlem: Camilla Flesland 
Styremedlem: Victoria Dollst 
Styremedlem Silje Marie Bergh Sveum 

I august 2020 trakk Vilde Adolfsen seg fra sitt lederverv. Styret og 
kontrollkomiteen ble informert om dette valget før det ble offentliggjort, 
og Vilde ble sittende i sitt verv frem til førstkommende styremøte hvor 
styret kunne konstituerte seg på nytt. Fra 22. august 2020 har Thomas 
Johansen vært konstituert leder og Silje Marie Bergh Sveum har vært 
konstituert nestleder i LFB.  



11..4 AD4 ADMIMINNIISSTTRRAASSJJOONNEENN
I januar 2020 kom Caroline Myklebost tilbake fra permisjon, og har 
siden da ledet administrasjonen som daglig leder. Gjennom året har 
organisasjonen både ansatt nye personer, og hatt ansatte som har gått 
videre til nye stillinger. 

Administrasjonen i LFB er dynamisk, og det er stadig behov 
for å endre på hva organisasjonen retter fokuset sitt mot. I det 
kommende organisasjonsåret vil dette fokuset primært bestå av 
erfaringskonsulentene, medlemmene, kommunikasjon og politikk. For å 
få til alt dette vil vi jobbe proaktivt med organisasjonsutvikling, 
kommunikasjon og samhandling med de flotte medarbeiderne våre, 
slik at administrasjonen i LFB skal være et godt sted å jobbe. På den 
måten vil vi kunne ha fullt fokus på våre medlemmer og det viktige 
arbeidet vi gjør hver dag. 

Administrasjonen består i dag av: 
Daglig leder: Caroline Myklebost 
Rådgiver - Politikk og organisasjon: Kari Hurum 
Koordinatorer for erfaringskonsulentene: Jannicke Rosseland og Tuva 
Smedstad 
Koordinator for medlemmene: Nivethiga Arulthas 



1.5 KOMMUNIKASJON1.5 KOMMUNIKASJON
LFB har vært mye i media de siste årene. Det er spesielt som utsatte barn 
og unges stemme i pandemien, og i barnevernets bruk av politi vi har 
fått markere oss det siste året. I forbindelse med pandemien har vi både 
skrevet leserinnlegg, deltatt på nyhetsmorgen, hatt innslag på barne-tv og 
blitt intervjuet av andre organisasjoner. 

Våren 2020 lanserte vi podcasten «på innsiden av LFB», hvor vi har pratet 
om temaer som er viktige for organisasjonen, og hatt gjester på besøk. 

I mars 2020 lanserte vi, i samarbeid med barn av rusmisbrukere, 
voksne for barn, barnevernspedagogene i akademikerforbundet, 
fellesorganisasjonen, SOS-barnebyer, LO og barnevernssambandet 
et opprop som skulle sikre at den nye korona-loven ikke åpnet 
opp for å lette på kravet om politiattester for ansatte i barnevernet. 
Underskriftskampanjen fikk litt over 2000 signaturer, og ble digitalt 
overlevert til de parlamentariske lederne i partiene på stortinget. 



ØKONOMIØKONOMI



DRIFT OG PROSJEKTER 2019-2020DRIFT OG PROSJEKTER 2019-2020
Vi står fortsatt på statsbudsjettet med 4,5 millioner kroner. Å stå på 
statsbudsjettet gir LFB en forutsigbarhet vi ikke har hatt tidligere. Selv om 
vi fortsatt må sende inn en driftssøknad til Bufdir er vi på mange måter 
sikret en inntekt når vi står som en post på statsbudsjettet. Det vil derfor, 
naturligvis, være en prioritering i kommende organisasjonsår å sikre at 
denne posten ivaretas av ny regjering når statsbudsjettet for 2022 legges 
frem. 

Grafen viser økningen av driftsmidler organisasjonen har fått de siste tre 
årene. Den inneholder ikke øvrige inntekter som for eksempel penger fra 
Anthonstiftelsen. 

I 2020 hadde vi vårt siste prosjektår med prosjektene 
«erfaringskonsulentordningen» og «regional aktivitet for barnevernsbarn». 
Vi valgte å videreføre prosjektet med erfaringskonsulentordningen ett år 
til. Selv om prosjektet med regional aktivitet avsluttes betyr det ikke at vi 
ikke skal fortsette med regional aktivitet. Den eneste reelle forskjellen er at 
midlene nå vil integreres i den daglige driften av LFB. 

I tillegg til pengene vi fikk over statsbudsjettet fikk vi i 2020 penger fra 
både Christiania Opfostringshus og Anthonstiftelsen til leirene våre. 
Anthonstiftelsen sponser også LFB med stipender vi kan dele ut til 
tidligere barnevernsbarn som tar høyere utdanning. 

According to Wikipedia, goal setting involves the development of an action plan designed to motivate and guide a person or group

toward a goal.
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ERFARINGSKONSULENTERERFARINGSKONSULENTER





3.1 KURS OG UTVIKLING3.1 KURS OG UTVIKLING

 DET ER VELDIG GIVENDE Å VÆRE     
 ERFARINGSKONSULENT. DET GIR MYE    
 ENERGI OG GLEDE Å VITE AT VÅR STEMME   
 SOM ORGANISASJON BIDRAR TIL ET BEDRE  
 BARNEVERN, AT VI BLIR LYTTA TIL OG TATT PÅ  
 ALVOR

Det ble ikke avholdt erfaringskonsulentkurs i 2020. Selv om vi gjerne skulle 
avholdt flere kurs var det vanskelig med tanke på smittesituasjonen og 
ressursene som da var tilgjengelige i administrasjonen. Da vi fikk på plass 
to nye koordinatorer for erfaringskonsulentene høsten 2020 ble deres 
hovedfokus å følge opp de som allerede er erfaringskonsulenter i LFB, 
samt å planlegge et nytt grunnkurs i starten av 2021. 

I februar 2021 avholdt vi vårt første digitale grunnkurs for flere nye 
erfaringskonsulenter. Dette lærte vi masse av, og vi satser på å få avholdt 
flere kurs dette året – enten digitalt eller fysisk. 



3.2 OPPDRAG OG ETTERSPØRSEL3.2 OPPDRAG OG ETTERSPØRSEL
Pandemien har på mange måter endret hvordan LFB har kunnet formidle 
politikken vår. Fra mars 2020 til sommeren så vi en markant nedgang 
i oppdragsforespørsler, spesielt fordi mange av de fysiske møtene som 
allerede var avtalt ble utsatt eller avlyst på grunn av smitten. Det var likevel 
mange oppdragsgivere som så muligheter heller enn utfordringer, og vi 
fikk gjennomført en del oppdrag til tross for at situasjonen var ny for alle. 

Gjennom høsten har forespørslene skutt i været igjen. Selv om vi i 2020 
har gjennomført få fysiske møter, har vi kunne formidle LFBs politikk 
digitalt og på nye måter. Vi fikk godt over 260 oppdragsforespørsler i 2020, 
og vi klarte å delta på 160 av disse. 



AKTIVITETERAKTIVITETER



4.1 REGIONRÅD OG AKTIVITET4.1 REGIONRÅD OG AKTIVITET
Høsten 2020 fikk vi avholdt to regionale samlinger i forbindelse med LFBs 
regionrådsmøter. Vi avholdt samlinger i Oslo og i Trondheim. 

I Oslo hadde vi samling i september, og det deltok 11 deltagere fra region 
øst, vest og sør. Vi koste oss på hotell med både playstation, brettspill 
og masse god mat. I tillegg til å avholde regionråd fikk vi kjent på 
samarbeidsevne og mestringsfølelse når vi herjet fra oss hos fangene på 
fortet. 

Samlingen i Trondheim var i oktober, og vi var 8 deltagere fra region midt 
og nord. Vi bodde på et superfint hotell, spiste middag med utsikt over hele 
Trondheim og koste oss med Stjernekamp og Skal vi danse på storskjerm. 
I tillegg til å avholde regionråd fikk også vi herjet fra oss med noen 
engasjerte runder med Lazer Tag. 

I år, som tidligere år, så vi det hensiktsmessig å slå sammen regionrådene 
og samlingene i regionene. Det gjorde at vi fikk med oss medlemmer som 
ikke nødvendigvis ville deltatt hvis vi ikke hadde en aktivitet og vi fikk blitt 
godt kjent med hverandre før vi skulle diskutere sammen. 





4.2 LEIRER4.2 LEIRER

4.3 VOKSENSAMLING4.3 VOKSENSAMLING

Vi hadde store planer for leirene dette organisasjonsåret, og planla både 
å avholde sommerleirer, juleleir og vinterleir. På grunn av nasjonale 
restriksjoner fikk vi kun muligheten til å avholde sommerleirene dette 
organisasjonsåret. 

Det har de siste årene vært stor pågang for å få plass på LFB sin 
sommerleir. Vi har derfor, siden 2019, avholdt to leirer i løpet av sommeren 
– slik at flest mulig av medlemmene våre får muligheten til å delta. Også 
denne sommeren fikk vi muligheten til å gjøre dette. Det var positivt 
både for å skape flere plasser, men også for å sørge for god oppfølging av 
smittevernstiltak. På sommerleirene i 2020 hadde vi med oss til sammen 
26 deltagere. 

Selv om leirene på mange måter bar preg av restriksjoner og smittevern 
hadde vi en utrolig fin sommer! Vi gjennomførte LFB olympiaden, stod 
på SUP, badet i havet og spilte volleyball. Ikke minst avholdt vi, i tradisjon 
tro, LFB-festivalen hvor vi både så på film, grillet og skrev på t-skjortene til 
hverandre. 

Vi åpnet opp for påmelding til juleleir, men måtte avlyse. Det ble 
gjennomført digital aktivitet for å veie opp for avlysningen av juleleir.

I tillegg til dette har vi prøvd oss på å avholde organisasjonens første 
digitale leir. Her hadde vi lagt opp til ulike aktiviteter og interaktivitet ved å 
blant annet sende ut pakker som man skulle åpne underveis i leiren. 

Vi planla å avholde en samling for medlemmer over 23 år i starten av 2021, 
men siden smittesituasjonen var ute av kontroll var vi også her nødt til 
å avlyse samlingen, og erstatte den med et digitalt arrangement. Siden 
denne aldersgruppen tidligere har ønsket seg flere foredrag og workshops 
var det naturlig at voksensamlingen denne gangen ble et webinar. Dette 
ble avholdt i starten av februar, og handlet om bevissthet rundt følelser og 
relasjoner til oss selv og andre.





4.4 DIGITAL AKTIVITET4.4 DIGITAL AKTIVITET
Vi har gjennom hele 2020 måtte tenke nytt om hvordan aktivitetstilbudet 
til medlemmene våre skal se ut. I mars 2020 opprettet vi facebookgruppen 
«sammen er vi sterke», hvor det blant annet har blitt avholdt livekvisser, 
memes-publisering og andre små konkurranser som medlemmene har 
kunnet delta på. 

Store deler av det ordinære aktivitetstilbudet vårt har også blitt avholdt 
digitalt dette året. Blant annet ble juleleiren omgjort til en digital 
julekalender på LFB sin instagram, og vinterleiren ble til en digital leir som 
ble avholdt over zoom. Selv om dette på ingen måte kan sammenlignes 
med å faktisk møte hverandre har det vært gode supplementer i et år som 
har vært annerledes for alle. Vi krysser fingrene for at dette er et punkt vi 
ikke trenger å ha med i årsmeldingen neste år, og at aktivitetsnivået er 
tilbake som normalt. 



POLITISKPOLITISK
PÅVIRKNINGPÅVIRKNING



5.1 POLITISKE MØTER OG HØRINGER5.1 POLITISKE MØTER OG HØRINGER
I løpet av 2020 deltok vi i 6 muntlige høringer på Stortinget. I tillegg til 
disse muntlige høringene svarte vi skriftlig på 11 høringer/skriftlige innspill. 
Vi opplever fortsatt at vi har et godt samarbeid med både Stortinget, 
departementet, direktoratet og Bufetatene. 

Det er rettighetsfestingen av ettervern til 25 år som er den største politiske 
seieren i 2020. I juni 2020 vedtok stortinget endelig at aldersgrensen for 
ettervern skulle økes, og fra 1. januar 2021 ble det gyldig i selve loven. 

Vi har dette året ledet brukerrådet til Statens Helsetilsyn, og vært nestleder 
i brukerrådet til Bufdir. Ikke minst har vi hatt hyppig dialog med både 
departementet og direktoratet om håndteringen av koronapandemien, og 
hva som er viktig å fokusere på når det kommer til barn og unge. 

I november sendte SV inn et representantforslag om mer medvirkning i 
barnevernet, som vi var med å skrive. I etterkant av forslaget har vi jobbet 
tett med SVs representanter for å sikre gjennomslag. 

Våren 2021 ble det kjent at Camilla Flesland, styremedlem i LFB, var 
oppnevnt til å sitte i det offentlige utvalget som skal vurdere tiltak for å 
styrke kvaliteten og rettssikkerheten i barnevernet. 



”For en viktig 
jobb dere gjør 

- og for er 
ressurs dere er”



5.2 ARENDALSUKA5.2 ARENDALSUKA

5.3 INTERNE HØRINGER5.3 INTERNE HØRINGER

LFB deltok på Arendalsuka i 2019, hvor vi både stod på stand og deltok 
på arrangementer. For å sette et ekstra fokus på oss lanserte vi også 
kampanjen #jegloveråsiifra. Dette var en opplysningskampanje hvor vi 
oppfordret mennesker i gatene til å love å si ifra hvis de så at noen ikke 
hadde det bra hjemme. I tillegg avholdt vi to egne arrangementer og 
deltok på fem eksterne arrangementer. 

Arendalsuka 2020 ble avlyst, men vi krysser fingrene for at den vil bli 
avholdt i 2021. 

Dette året har vi jobbet mye med å finne måter å kommunisere med 
medlemmene i LFB på, spesielt når det kommer til å innhente deres 
erfaringer. Selv om vi har mye god politikk er det politiske bildet dynamisk, 
og det vil fra tid til annen være behov for å innhente nye meninger på 
områder vi ikke har politikk på. 

I 2020 sendte vi ut 10 spørreundersøkelser til medlemmene, som vi hadde 
god svarrespons på. For eksempel sendte vi ut en spørreundersøkelse om 
tannhelse hvor vi fikk hele 54 svar. 

I 2020 satte vi også ned et koronapanel internt i organisasjonen. Det er 
digitalt panel som jevnlig får tilsendt spørreundersøkelser om hvordan 
de har det under pandemien. Svarene deres brukes av LFB i ulike møter 
og skriftlige innspill om koronasituasjonen. Det er 22 medlemmer med i 
panelet. 



OPPSUMMERINGOPPSUMMERING
Det siste året har vært et rart, uforutsigbart og 

lærerikt år for oss. Til tross for avlysinger, utsettelser 
og nye møteplattformer har vi markert oss godt i 
politikken, og vi har fulgt opp medlemmene våre 

på nye, kreative måter. Vi håper 2021 blir året der vi 
endelig får møtt hverandre igjen.
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Møtedato 

Saksbehandler 

24.04.2021   
Kontrollkomiteen 

Vedlegg 1 Kontrollkomiteens beretning 

PRESENTASJON AV SAKEN 

Kontrollkomiteen til LFB skal gjennom organisasjonsåret sørge for at styret og administrasjonen 
følger vedtakene landsmøtet har satt. I deres beretning redegjør de for det siste organisasjonsåret. 

INNSTILLING 

Kontrollkomiteens beretning godkjennes av landsmøtet. 



Beretning fra Kontrollkomiteen i Landsforeningen for barnevernsbarn 2019-2020 

Kontrollkomiteens medlemmer har bestått av 

Ole Henrik Kråkenes (leder) 

Hadi Strømmen Lile 

Tor-Hugne Olsen 

Kontrollkomiteens myndighet 

Kontrollkomiteen er det organisasjonsleddet som har tolkningsmyndighet. Kontrollkomiteen 

har tale- og forslagsrett i alle organisasjonens organer.  

Kontrollkomiteens oppgaver 

▪ Kontrollkomiteen skal påse at vedtak styret ikke er vedtektsstridig, og at vedtak ikke

strider mot tidligere vedtak.

▪ Kontrollkomiteen skal underrette styret og landsmøtet om dette skjer.

▪ Kontrollkomiteen skal rapportere til landsmøtet.

▪ Kontrollkomiteen skal delta på minst ett styremøte i funksjonstiden som

kontrollkomité.

▪ Kontrollkomiteen sitt arbeid skal dokumenteres, dette skal oversendes til daglig leder i

LFB.

▪ Kontrollkomiteen har et særlig ansvar i å etterse og veilede ved brudd på

organisasjonens regler, formål og vedtekter i eksklusjonssaker.

Kontrollkomiteens arbeid i 2019 og 2020 

Kontrollkomiteen har gjennom perioden bistått med tolkning av aktuelle problemstillinger 

knyttet til administrasjonen og ulike organisasjonsledd sitt myndighetsområde. Dette har blant 

annet handlet om avlysning av landsmøte, justering av styringsdokumenter, suppleringsvalg 

og endring i personalansvar. 

Kontrollkomiteen har i 2019 deltatt på innflyttingsfest i nye lokaler og møtt LFB på stand og 

aktiviteter under Arendalsuka. Videre har vi deltatt på årsmøte i 2019 og styremøte i 2020. I 

tillegg har det vært møte med daglig leder og leder av Voksne for barn. Internt i 

kontrollkomiteen har vi hatt ett digitalt møte i 2020, samt jevnlig kontakt per epost. 

Kontrollkomiteen har oppfordret styret til å jobbe for å tydeliggjøre vedtektene frem mot 

landsmøte i 2021.  

Kontrollkomiteens vurdering 

Kontrollkomiteen sin vurdering er at LFB i perioden har jobbet i tråd med gjeldende vedtekter 

og mandat. Til tross for den ekstraordinære situasjonen i lys av koronapandemien fremstår det 

som at styret og administrasjon har jobbet godt sammen. Kontrollkomiteen har i perioden hatt 



god dialog med både styret og administrasjon, og vi vurderer det som positivt at våre 

vurderinger aktivt har blitt etterspurt.  

Kontrollkomiteen har gjort styret og administrasjon oppmerksom på at det fremdeles gjenstår 

noe arbeid for å tydeliggjøre vedtektene og andre styringsdokument. I henhold til 

organisatorisk plattform er arbeidsgiveransvaret lagt til Voksne for barn, mens ansvaret for 

prioritering av oppgaver ligger i LFBs styre. En slik ansvarsfordelingen kan i noen tilfeller 

virke uklar, for eksempel vedrørende spørsmål om ansettelser eller daglig leder sin funksjon.  

Det må også være tydelig samsvar mellom vedtekter og organisatorisk plattform hva gjelder 

styrets ansvar og oppgaver. Det oppfordres til en helhetlig gjennomgang av vedtekter og 

styringsdokumenter frem mot landsmøte.  

Videre har vi gjort styret og administrasjon oppmerksom på at samarbeidsavtalen med 

Voksne for barn skal revideres hvert år. Den avtalen som foreligger per tid er fra 2017 og vi 

har etterlyst utkast til ny samarbeidsavtale. 

Avslutningsvis ønsker vi å gratulere LFB med det viktige arbeidet de har gjort i løpet av 

koronapandemien. LFB fremstår i dag som en ryddig, handlekraftig og tydelig organisasjon 

som blir lyttet til av politikere og samarbeidspartnere. 

Kontrollkomiteen takker for samarbeidet, og ønsker LFB lykke til med landsmøte og det 

videre arbeidet som organisasjonen skal ta fatt på. 

Mars 2021 

Ole Henrik Kråkenes 

Hadi Strømmen Lile 

Tor-Hugne Olsen 
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Møtedato 24.04.2021 

Saksbehandler  Styret 

Vedlegg 1 Revisjonsberetning  
Vedlegg 2 Regnskap drift 2020 

Vedlegg 3 Regnskap lokale nettverk 2020 

Vedlegg 4 Regnskap erfaringskonsulenter 2020 

PRESENTASJON AV SAKEN 

Styret vil presentere hvordan organisasjonen har brukt midler gjennom 2020 ved å vise regnskapene 
i vedlegg 2, 3 og 4. Siden LFB får penger av direktoratet må en revisor også gå gjennom regnskapet 
vårt for å sikre at pengene blir brukt riktig, revisors oppsummering finner man i vedlegg 1: 
Revisjonsberetning.   

INNSTILLING 

Regnskapet for 2020 godkjennes av landsmøtet. 



Revisjonsberetningen er ikke ferdigstilt av revisor enda. Den vil derfor 
blir lagt inn i den digitale saksmappen når den blir oversendt til 
administrasjonen.  

Vedlegg 1



ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN-
Driftsstøtte til Landsforeningen for barnevernsbarn
RESULTATREGNSKAP

2020 2019 2018 2017
INNTEKTER
Tilskudd fra Bufdir/tidl BLD 3 400 000 3 688 000 2 500 000 3 900 000
Tilskudd/gaver 0 13 918 69 350 13 000
Div tilskudd (leir) 285 000 212 700 0 10 000
Støttemedlemmer 4 000 10 500 5 500 3 300
Foredrag 0 0 31 658 75 165
Andre driftsinntekter 250 1 000 6 289 0
Sum inntekter 3 689 250 3 926 118 2 612 797 4 001 465

KOSTNADER
Lønn og personal 1 374 258 1 057 988 1 198 348 1 481 210
Materiell 0 0 25 536 0
Medlemsystem/nettsider 0 51 011 103 781 8 512
Sentralstyret 85 772 215 229 76 564 149 678
Landsstyret 0 9 063 26 627 38 624
Landsmøte 0 154 506 152 202 103 096
Erfaringskonsulent kurs 0 0 0 6 165
Informasjon/markedsføring 26 502 68 692 165 417 5 625
Rekruttering 0 63 152 0 0
Lokal aktivitet 0 0 0 18 848
Utvalg 4 465 41 378 0 0
Leir 86 740 519 261 214 402 0
Digitale historier 0 0 0 84 294
Arendalsuka 0 89 798 48 133 16 167
Jubileumshelg 0 0 0 148 186
Allmøter 0 24 995 19 282 47 637
EK-oppdrag 0 0 0 15 980
Overføring lønn egenandel prosjekter 673 812 990 000 990 000 0
Flyttekostnader 0 0 146 400 0
Utstyr 0 32 397 29 764 14 536
Avskrivninger 38 174 0 0 0
Kurs/oppdatering 0 3 112 16 718 2 800
Reiseutgifter 461 0 0 4 008
Drift og administrasjon 786 870 719 693 840 864 449 349
Varekostnad 63 032 0 0 0
Sum kostnader 3 140 085 4 040 275 4 054 038 2 594 715

Årsresultat 549 165 -114 157 -1 441 241 1 406 750

AVSATT/OVERFØRT
Avsatt pr 01.01 915 875 1 030 032 2 471 273 1 064 523
Årets resultat 549 165 -114 157 -1 441 241 1 406 750
Overføres neste år 1 465 040 915 875 1 030 032 2 471 273

Prinsipper for prosjektregnskapet:
I prosjektregnskapet er tilskudd mottatt i regnskapsåret vist som inntekt, mens alle
påløpne kostnader er medtatt som kostnader.

Vedlegg 2



ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN
Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet 2020
Lokale nettverk for barnevernsbarn

2020 2019 2018
INNTEKTER
Tilskudd fra Bufdir 350 000 350 000 350 000
Egenfinansiering 303 812 620 000 620 000
Sum inntekter 653 812 970 000 970 000

KOSTNADER
Lønn og personal 388 987 504 282 546 856
Drift og administrasjon 4 031 125 6 330
Honorar 34 000 12 000 0
Samlinger 492 137 324 221 273 943
Materiell 1 590 0 5 014
Møteutgifter 0 0 296
Sum kostnader 920 745 840 628 832 439

Årsresultat -266 933 129 372 137 561

Avsatt/overført
Beholding pr 01.01 266 933 137 561 0
Årsresultat -266 933 129 372 137 561
Totalt for prosjektet 0 266 933 137 561

Prinsipper for regnskapet:
I prosjektregnskapet er alle tilskudd og andre inntekter mottatt i regnskaps-
året vist som inntekter, mens alle påløpne kostnader er medtatt som
kostnader.

Vedlegg 3



ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN
Tilskudd til utviklings-og samhandlingsprosjekter i barnevernet 2020
Erfaringskonsulentordningen i LFB

Treårig prosjekt, utvidet til 4 år. Sluttføres 31.12.2021.

2020 2019 2018
INNTEKTER
Tilskudd fra Bufdir 750 000 750 000 800 000
Overføring fra Driftsstøtte Lfb 370 000 370 000 370 000
Sum inntekter 1 120 000 1 120 000 1 170 000

KOSTNADER
Lønn og personal 582 766 661 895 481 448
Drift og administrasjon 348 18 737 0
Honorar 18 000 0 14 375
Reise/opphold 50 217 251 830 148 929
Genesere, T-skjorter mm 0 0 34 398
Materiell/flyers 3 994 260 376 0
Workshop/samlinger/opplæring 2 639 121 195 20 000
Servering 2 029 0 269
Andre kostnader 500 10 000 1 051
Sum kostnader 660 492 1 324 033 700 470

Resultat 459 508 -204 033 469 530

Avsatt/overført
Beholding pr 01.01 265 497 469 530 0
Årets resultat 459 508 -204 033 469 530
Overføres neste år 725 005 265 497 469 530

Prinsipper for regnskapet:
I prosjektregnskapet er alle tilskudd og andre inntekter mottatt i regnskaps-
året vist som inntekter, mens alle påløpne kostnader er medtatt som
kostnader.

Vedlegg 4



LFBLM2021 – SAKSFREMLEGG 

5 – 21 Godkjenning av budsjett 2021 

Møtedato 24.04.2021 

Saksbehandler Styret 

Vedlegg 1 Budsjett drift 2021  

Vedlegg 2 Budsjett erfaringskonsulenter 2021 

PRESENTASJON AV SAKEN 

Styret vil i denne saken legge frem forslag til budsjettene for 2021. Budsjettet er et levende 
dokument, og kan endres gjennom organisasjonsåret. Budsjettet som legges frem for landsmøtet 
viser de store linjene for hva styret foreslår å prioritere det neste året.  

INNSTILLING 

Budsjettet for 2021 godkjennes av landsmøtet. 



INNTEKTER 2021
Driftstøtte fra Bufdir 4 500 000
Overføring fra 2020 1 465 040
Støttemedlemsskap 0
SUM 5 965 040

KOSTNADER 2021
Lønn og sosiale kostnader 3 170 000
Drift og administrasjon 1 030 000
Kommunikasjon og politikk 365 040
Styret 100 000
Landsmøte og allmøter 50 000
Regionråd 450 000
Utvalg 150 000
Arendalsuka 100 000
Leir og aktiviteter for medlemmer 550 000
SUM 5 965 040

DRIFTSBUDSJETT 2021

Vedlegg 1



INNTEKTER 2021
Overførte midler fra 2020 725 000
SUM 725 000

KOSTNADER 2021
Lønn, drift/adm og honorarer til EK og eksterne 325 000
Kurs, samlinger og aktiviteter (fysisk og digitalt) 370 000
Oppdrag (reise og opphold) 30 000
SUM 725 000

ERFARINGSKONSULENTORDNINGEN

Vedlegg 2



LFBLM2021 – SAKSFREMLEGG 

6 – 21 Kontingenter 2021 

Møtedato 24.04.2021 

Saksbehandler Styret 

PRESENTASJON AV SAKEN 

Styret ønsker å avvikle ordningen med støttemedlemmer, da det per i dag genererer mindre penger 
enn det krever ressurser å følge det opp. I stedet for støttemedlemmer ønsker styret å ha fokus på å 
innhente frie donasjoner, altså at man kan gi en engangssum til organisasjonen, heller enn å binde 
seg opp til et medlemskap.  

Styret foreslår at det fortsatt skal være gratis å være ordinært medlem i LFB. 

INNSTILLING 

LFB avvikler ordningen med støttemedlemmer.  
Det skal være gratis å være ordinært medlem i LFB. 



STYRINGSDOKUMENTER

DEL 4



LFBLM2021 – SAKSFREMLEGG 

7 – 21 Vedtekter og organisatorisk plattform 

Møtedato 24.04.2021 

Saksbehandler Styret 

Vedlegg 1 Forslag til nye vedtekter 

PRESENTASJON AV SAKEN 

Vedtektene er grunnmuren for LFB, og danner rammene for hvordan organisasjonen skal jobbe. Det 
er viktig at de er tydelige og brukervennlige, slik at de kan fungere som et arbeidsdokument. 
Vedtektene er et dynamisk dokument, og endres stort sett hvert år på bakgrunn av forslag fra 
landsmøtet.  

I år har styret og kontrollkomiteen bedt om en helhetlig revisjon, for å påse at vedtektene samsvarer 
med dagens organisasjon. For å få til dette er det i hovedsak oppsett og utforming som er endret og 
tilpasset, men det er noen større endringer som kan være verdt å merke seg: 

De to største endringene som foreslås er at vi skal erstatte vår organisatoriske plattform med etiske 
retningslinjer, og at landsmøtet skal avholdes annethvert år framfor hvert år. Organisatorisk 
plattform skulle egentlig være et støttedokument til LFBs vedtekter. Vi ser imidlertid at et slikt 
dokument ikke er nødvendig lenger, og foreslår derfor å heller opprette etiske retningslinjer. Her skal 
rammene for organisasjonskultur, varslingsregler, rolleforståelse og representasjon skisseres.  

Det eneste vedlegget til saken er det helhetlige forslaget til nye vedtekter som er utarbeidet av 
styret. Gjeldende vedtekter ligger på nettsiden til LFB og de finner dere her: Gjeldende vedtekter 

Delegater til landsmøtet får tilsendt de innsendte forslagene til vedtektene, men dere kan også finne 
de her: Innsendte forslag til vedtekter 

INNSTILLING 

Landsmøtet vedtar styrets forslag til vedtekter med 2/3 flertall. 

https://barnevernsbarna.no/app/uploads/2020/05/Vedtekter-2019-2021.pdf.pdf
https://www.dropbox.com/s/8smlg6t0oq0yzoo/Vedtekter%20-%20med%20endringsforslag%20.docx?dl=0


LANDSFORENINGEN FOR 

BARNEVERNSBARN 

VEDTEKTER 

Vedlegg 1
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KAPITTEL 1 OM ORGANISASJONEN 

1.1 NAVN 
Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet 
er Norwegian organization for children in care, og forkortes NOCC.  

1.2 OM LFB  
LFB er en selvstendig og demokratisk medlems- og interesseorganisasjon og har som mål å jobbe for 
å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet. Organisasjonen er partipolitisk- og 
religiøst uavhengig og nøytral, og aksepterer ikke diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, 
religion eller seksuell orientering. LFB er en rusfri organisasjon.  

1.3  DAGLIG DRIFT 
Administrasjonen har ansvar for den daglige driften til organisasjonen, og ledes av daglig leder. 
Administrasjonen tar økonomiske, administrative og organisatoriske avgjørelser mellom 
styremøtene. Administrasjonen legger frem forslag til budsjett som vedtas av styret. Daglig leder har 
et særskilt ansvar for LFBs økonomi, og skal kvartalsvis rapportere på organisasjonens virksomhet og 
resultat til styret.  

LFB er tilknyttet organisasjonen Voksne for barn (VFB). VFB har arbeidsgiveransvar for de ansatte i 
LFB. Samarbeidet er formalisert gjennom en samarbeidsavtale som signeres av daglig leder i LFB, 
styreleder i LFB og generalsekretær i VFB. 

1.4 FORMÅL 

• Å ivareta og fremme barnevernsbarns interesser og rettigheter
• Fremme engasjement for barnevernspolitiske saker blant barnevernsbarn
• Representere sine medlemmer og jobbe for å redusere stigma knyttet til å ha hatt kontakt

med barnevernet i oppveksten
• Å skape trygge, rusfrie arenaer for barnevernsbarn i alle regioner

KAPITTEL 2 MEDLEMMER 

2.1 MEDLEMSKAP I LFB  
Alle personer som har hatt kontakt med barnevernet i oppveksten kan melde seg inn som medlem i 
LFB. Organisasjonen har ingen øvre aldersgrense, og det er gratis å være medlem i LFB. Medlemmer 
forplikter seg til å følge organisasjonens styringsdokumenter. Alle registrerte medlemmer kan til 
enhver tid melde seg ut av organisasjonen ved å sende e-post til administrasjonen.  

Alle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter og rett til å stille til alle valgbare verv i 
organisasjonen og søke om å bli erfaringskonsulenter. Alle medlemmer har stemme-, tale-, og 
forslagsrett på allmøter og regionråd i sin region.  

2.2 REGIONINNDELING  
Alle medlemmer tilhører en region. Regionene er organisert slik: 

• Region Øst: Oslo, Innlandet og Viken
• Region Sør: Agder, Vestfold og Telemark

• Region Vest: Vestland og Rogaland
• Region Midt: Trøndelag og Møre og Romsdal

• Region Nord: Nordland og Troms og Finnmark

Med mindre medlemmet ytrer ønske om noe annet tilhører man automatisk regionen man har 
registrert bostedsadresse i.  
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2.4 AKTIVITETER FOR MEDLEMMENE  
Gjennom organisasjonsåret skal det arrangeres samlinger og møteplasser for de ulike 
aldersgruppene i LFB. Alle medlemmer skal få muligheten til å søke om å delta på samlinger.  
 
 
KAPITTEL 3  LANDSMØTE  

Landsmøtet er LFBs øverste myndighet og skal avholdes annethvert år. Delegater til landsmøtet 
velges på allmøtet i sin region. For å bli valgt som delegat må man være medlem av LFB. Hver region 
kan stille med inntil seks delegater til landsmøtet. Medlemmer av styret teller ikke som en delegat 
fra sin region. 
 
3.1 FRISTER 

• Invitasjonen til landsmøtet og allmøtene sendes ut til alle medlemmer med minst åtte ukers 
skriftlig varsel.  

• Medlemmer som ikke er valgt som delegater, og andre gjester som vil delta på landsmøtet, 
må melde seg på senest fire uker før landsmøtet. 

• Innkalling med saksliste og sakspapirer skal sendes til delegatene senest to uker før 
landsmøtet.  

• Kontrollkomiteens beretning og valgkomiteens innstilling skal være sendt til 
administrasjonen senest fire uker før landsmøtet.  

• Saker som skal behandles av landsmøtet må være sendt til administrasjonen senest fire uker 
før landsmøtet. Forslagsfrister for andre forslag fastsettes i landsmøtets forretningsorden.  

 
3.2 STEMME-, TALE- OG FORSLAGSRETT  
Følgende møter med stemme-, tale- og forslagsrett: 

• Delegater som er valgt på allmøtene. 
 
Følgende møter med tale- og forslagsrett:  

• Styret. Medlemmer av styret kan ikke møte som delegater fra sin region. 
• Daglig leder. Andre ansatte i LFB har møterett. 

• Representant for organisasjonen Voksne for barn.  

• Kontrollkomiteen.  
 
Følgende møter med observatørstatus med talerett:  

• Ordinære medlemmer som har meldt seg på innen fristen.  
 
Landsmøtet kan vedta at andre skal innvilges stemme-, tale- og forslagsrett.  
 
3.3 LANDSMØTETS SAKSLISTE  

• Konstituering  

• Årsmelding og andre beretninger  
• Regnskap og revisjonsberetning 
• Politisk plattform 
• Saker sendt inn til administrasjonen senest 4 uker før møtet 
• Saker styret fremmer 

• Valg  
- Styre 
- Kontrollkomité 
- Valgkomité 
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3.4 VALG 
Alle medlemmer er valgbare til alle verv i organisasjonen. Ved personvalg med mer enn en kandidat 
skal det alltid avholdes skriftlig valg. Stemmetallene ved personvalg skal ikke protokollføres. Ved 
stemmelikhet under personvalg skal det voteres på nytt. Dersom det ved annengangsvotering 
fortsatt er stemmelikhet skal valgkomiteens innstilling legges til grunn.  

Valgperioden for styret, valg- og kontrollkomité er to år, og alle er på valg hvert landsmøte. 

3.5 ALMINNELIG- OG 2/3 FLERTALL  
Alle voteringer på landsmøtet, med unntak av vedtekter og eksklusjoner, krever alminnelig flertall for 
å bli godkjent. Ved voteringer over vedtekter og eksklusjoner kreves det 2/3 flertall for forslagene.  

3.6 BESLUTNINGSDYKTIGHET OG IKRAFTTREDELSE  
Landsmøtet er vedtaksdyktig når det er innkalt i tråd med vedtektene og minst halvparten av de 
valgte delegatene er til stede.  

Alle av landsmøtets beslutninger og vedtak trer normalt i kraft umiddelbart etter landsmøtets slutt, 
dersom landsmøtet med 2/3 flertall ikke bestemmer noe annet.  

3.7 PROTOKOLL 
Det skal føres protokoll fra landsmøtet som skal inneholde alle framsatte forslag og vedtak. 
Protokollen skal underskrives av ordstyrer og to valgte landsmøtedelegater. Protokollen er 
tilgjengelig for alle.  

3.8 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE  
Det skal avholdes ekstraordinært landsmøte dersom 1/3 av medlemmene krever det, eller når 
flertallet i styret mener det er nødvendig. Gjennomføringen må gjøres forsvarlig ut ifra de midlene og 
ressursene LFB har tilgjengelig. Et ekstraordinært landsmøte følger ellers samme prosedyrer som et 
ordinært landsmøte, men med følgende unntak: 

• Innkallingen skal sendes ut med minst fire ukers skriftlig varsel.
• Det er kun saker som er meddelt i innkallingen som skal behandles.
• Alle medlemmer i LFB kan melde seg på et ekstraordinært landsmøte.
• Delegatene skal fordeles etter førstemann til mølla-prinsippet og så langt det lar seg gjøre

fordeles likt mellom regionene.

KAPITTEL 4 REGIONRÅD 

Regionrådene skal avholdes årlig og skal bidra til å sikre at LFB er en demokratisk organisasjon hvor 
alle medlemmer, uavhengig av bosted får sagt sin mening. På regionrådene kan medlemmene 
komme med forslag til ny politikk, som i etterkant oversendes styret. Styret har i de årene det ikke 
gjennomføres landsmøte myndighet til å vedta forslag til politikk som kommer fra regionrådene.  

Regionrådene skal: 
• Bidra til ivaretagelse av demokratiet i organisasjonen.
• Være en samlingsplass for medlemmer innenfor regionsgrensene.
• Bidra til at medlemmene får gitt sine innspill til organisasjonen både om politikk og

organisasjonens prioriteringer.
• Utarbeide og foreslå ny politikk.

4.1 SAMMENSETTING OG OPPFØLGING
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Regionrådet har ingen fast sammensetting, og skal være et åpent råd for de medlemmene som bor 
innenfor regionsgrensene.  

Administrasjonen i LFB skal sørge for å dokumentere innspillene regionrådene kommer med, og at 
disse blir sendt videre til allmøtene og eventuelt styret for videre oppfølging.  

KAPITTEL 5 STYRET 

5.1 MYNDIGHET OG BESLUTNINGSDYKTIGHET  
Styret er LFBs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når det er innkalt 
i tråd med vedtektene og når minst halvparten av medlemmene er til stede. Alle styremedlemmer 
har tale-, forslags- og stemmerett, med unntak av vara som kun har stemmerett ved fravær av et 
ordinært styremedlem. Alle medlemmer i styret har møterett, det inkluderer også styrets vara. 
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret vedtar 
sin egen forretningsorden, med møteplan for organisasjonsåret.  

Daglig leder har møteplikt og talerett, men ikke stemmerett på LFBs styremøter. Andre i 
administrasjonen og/eller andre ressurspersoner innkalles etter behov. Disse har da møterett og kan 
innvilges talerett av styret. 

5.2 STYRETS SAMMENSETTING OG KOMPETANSE 
Styret skal bestå av: 

• Styreleder
• Nestleder
• Fire styremedlemmer
• En vara

Styret skal primært bestå av medlemmer i LFB som har: 
• Barnevernserfaring
• Arbeidsgiverkompetanse
• Organisasjonserfaring
• Økonomikunnskap

Kompetansen kan ivaretas av ett eller flere styremedlemmer. Dersom det ikke finnes medlemmer i 
LFB med relevant kompetanse til styret, kan valgkomiteen innstille kandidater uten egenerfaring. 

5.3 INNKALLING  
Innkalling med dato, tid og sted skal være tilgjengelig senest to uker før møtet. Fullstendig saksliste, 
dagsorden og eventuelle sakspapirer skal være oversendt til styret senest en uke før møtet.  

5.4 PROTOKOLL  
Daglig leder har ansvar for at det føres protokoll fra styremøtene. Protokollen legges frem til 
godkjenning ved neste møte. Protokollen er tilgjengelig for alle.  

5.5 EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 
Dersom 2/3 av styrets medlemmer, daglig leder eller styreleder finner det nødvendig skal 
administrasjonen innkalle til ekstraordinært styremøte. Innkalling og saksliste skal sendes ut så raskt 
det lar seg gjøre.  

5.6 STYRETS ANSVAR 
Styrets hovedansvar er å sørge for at LFB til enhver tid følger opp vedtak og prioriteringer gjort av 
landsmøtet. Dette innebærer å sørge for:  
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• At organisasjonen jobber strategisk og har et samlet fokus på retning som sikrer drift og
ivaretakelse på lengre sikt.

• At LFB drives innenfor forsvarlige økonomiske rammer, blant annet ved å følge opp
organisasjonens budsjett og regnskap.

• Å gi fullmakter og delegere oppgaver til administrasjonen.
• At organisasjonen har gode etiske retningslinjer.
• At organisasjonen har oppdatert politikk mellom landsmøter.

5.7 FRAFALL OG SUPPLERING  
Fratredelse av styreverv skal meldes skriftlig til styreleder og daglig leder. Ved frafall trer vara inn 
som styremedlem. Ved ytterligere frafall skal valgkomiteen orienteres, og dersom det er nødvendig 
skal det suppleres nye styremedlemmer. Supplering skjer på førstkommende styremøte etter at 
valgkomiteen har levert sin innstilling til administrasjonen.  

KAPITTEL 6 KONTROLLKOMITEEN 

6.1 MYNDIGHET  
Kontrollkomiteen er det organisasjonsleddet som har tolkningsmyndighet av retningslinjer og 
styringsdokumenter. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i alle organisasjonens organer. 

6.2 SAMMENSETTING OG VALGBARHET  
Kontrollkomiteen består av tre personer og komiteen velger selv sin leder. For å kunne velges til 
kontrollkomiteen må man ikke være medlem av organisasjonen, men det kreves at man kan slutte 
seg til organisasjonens formål og vedtekter. Kontrollkomiteen er beslutningsdyktig når minst to 
medlemmer er til stede. 

6.3 KONTROLLKOMITEENS ANSVAR 
• Kontrollkomiteen skal føre kontroll med at styret arbeider i forhold til vedtektene og vedtak

fattet av landsmøtet.
• Rapportere på organisasjonsåret gjennom en beretning til landsmøtet.
• Delta på minst ett styremøte i funksjonstiden sin.
• Dokumentere arbeidet sitt, og oversende dette til daglig leder.
• Et særlig ansvar for å veilede styret og administrasjonen ved behov.

6.4 FRAFALL OG SUPPLERING 
Ved frafall skal valgkomiteen innstille nytt medlem. Suppleringsvalg gjennomføres førstkommende 
styremøte etter at valgkomiteen har levert sin innstilling til administrasjonen.  

KAPITTEL 7 VALGKOMITEEN 

7.1 SAMMENSETTING OG VALGBARHET  
Valgkomiteen består av tre personer som blir foreslått av styret på landsmøtet. Komiteen velger selv 
sin leder. For å kunne velges til valgkomiteen må man ikke være medlem av organisasjonen, men det 
kreves at man kan slutte seg til organisasjonens formål og vedtekter. Personer som er innstilt til 
styreverv kan ikke velges til valgkomiteen. Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst to 
medlemmer er til stede. 

7.2 VALGKOMITEENS ANSVAR  
Valgkomiteen innstiller medlemmer til styret og kontrollkomiteen. 

7.3 FRAFALL OG SUPPLERING 
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Ved frafall i valgkomiteen skal styret velge nytt medlem på førstkommende styremøte. 

KAPITTEL 8 EKSKLUSJON 

Styret i LFB vedtar etiske retningslinjer for organisasjonen. Brudd på LFB sine retningslinjer vil 
medføre sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad. En person som blir anklaget, mistenkt eller 
anmeldt for alvorlig brudd på LFBs retningslinjer eller brudd på straffeloven kan bli suspendert fra 
verv og oppgaver i LFB. Suspensjonen vil stå inntil nytt vedtak er fattet. Dersom det stadfestes 
alvorlig brudd på LFBs retningslinjer eller brudd på straffeloven kan det fattes vedtak om eksklusjon, 
også om bruddene har skjedd utenfor LFB. 

Styret i LFB har myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak, herunder suspensjon eller eksklusjon. 
Vedtak kan ankes til kontrollkomiteen.  

8.1  VARSLING  
Alle medlemmer kan sende inn et varsel. Dette sendes til daglig leder som legger det frem for styret. 
Styret skal vurdere om varselet skal forkastes, undersøkes nærmere eller starte en 
eksklusjonsprosess.  

8.2  EKSKLUSJON 
Medlemmer som motarbeider eller bryter med LFBs grunndokumenter, underslår organisasjonen, 
eller misbruker sitt verv kan ekskluderes fra organisasjonen. Eksklusjon innebærer at medlemskapet i 
organisasjonen avsluttes, og man mister dermed muligheten til å delta på organisasjonens 
aktiviteter. Eksklusjon vedtas av styret med 2/3 flertall. Ingen kan ekskluderes uten å ha fått 
muligheten til å forklare seg for både styret og kontrollkomiteen. 

8.3 SUSPENSJON 
Dersom medlemmer som er foreslått ekskludert har et tillitsverv i LFB skal styret vurdere behov for 
suspensjon. Styret har myndighet til å bestemme at vedkommende skal suspenderes. Suspensjon 
innebærer en midlertidig fratredelse fra alle verv i organisasjonen og at den suspenderte nektes 
deltakelse på LFBs arrangementer. Vedtak om suspensjon vil stå frem til saken er behandlet og 
endelig vedtak er fattet. 

8.4 KLAGE 
Suspenderte og/eller ekskluderte medlemmer kan klage på styrets vedtak til kontrollkomiteen. 
Klagen må være i skriftlig form og leveres innen en måned fra vedtaket ble meddelt. 
Kontrollkomiteen må behandle klagen innen to måneder. Vedtaket kontrollkomiteen fatter, er 
endelig.  

LFB står økonomisk ansvarlig for utlegg til eventuell reise for den anklagede når saken behandles i 
både styret og ved en eventuell anke til kontrollkomiteen. 

KAPITTEL 9 GENERELLE BESTEMMELSER 

9.1 HABILITET 
En person må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning 
for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha fremtredende personlig 
eller økonomisk særinteresse i saken. Enhver er ansvarlig for å vurdere egen habilitet.   

9.2 SAMARBEID 
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LFB kan kun inngå samarbeid med andre organisasjoner og bedrifter o.l. når dette er i tråd med LFBs 
verdisyn og formål.  

9.3 SAMMENSLÅING 
Å slå sammen LFB med en annen organisasjon kan kun skje ved 2/3 flertall på to påfølgende 
landsmøter. Påfølgende landsmøte skal være et ekstraordinært landsmøte med sammenslåing av 
organisasjonen som eneste sak. Ved sammenslåing skal organisasjonens finansielle verdier, etter alle 
forpliktelser er dekket, inngå i ordinær drift av organisasjonen.  

9.4 OPPLØSNING  
Oppløsning av LFB kan kun se ved 2/3 flertall på to påfølgende landsmøter. Påfølgende landsmøte 
skal være et ekstraordinært landsmøte med oppløsning av organisasjonen som eneste sak. Ved 
oppløsning skal organisasjonens finansielle verdier, etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til 
en virksomhet som er ideologisk og praktisk er nærliggende organisasjonens arbeidsområde. 
Nærmere beslutning om dette vedtas av landsmøtet.  

9.5 VEDTEKTSENDRINGER OG IKRAFTTREDELSE  
Disse vedtektene kan kun endres med 2/3 flertall på landsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft 
umiddelbart etter landsmøtes slutt. 
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8 – 21 Politisk plattform 

Møtedato 24.04.2021 

Saksbehandler Styret 

Vedlegg 1 Forslag til ny politisk plattform 

PRESENTASJON AV SAKEN 

Politisk plattform representerer LFBs demokratisk valgte meninger. Det er denne vi bruker når vi 
jobber for å påvirke barnevernet til det bedre. De siste årene har vi jobbet hardt for å forbedre vårt 
interne demokrati, slik at vi kan være trygge på at vi snakker på vegne av medlemmene våre når vi er 
ute og representerer organisasjonen.    

I det nye forslaget foreslås både ny politikk som ble drøftet av regionrådene til organisasjonen, 
politikk diskutert på allmøtene i forkant av landsmøtet og politikk styret har sett at organisasjonen 
har manglet det siste året. Ikke minst er det gjort en språkvask i dokumentet, og en opprydning i hvor 
forskjellig politikk er plassert.  

Det eneste vedlegget til saken er det helhetlige forslaget til ny politisk plattform som er utarbeidet av 
styret. Gjeldende politisk plattform ligger på nettsiden til LFB og den finner dere her: Gjeldende 
politisk plattform  

Delegater til landsmøtet får tilsendt de innsendte forslagene til politisk plattform, men dere kan også 
finne her: Innsendte forslag til politisk plattform 

INNSTILLING 

Landsmøtet vedtar styrets forslag til ny politisk plattform. Landsmøtet stemmer enkeltvis over 
innsendte forslag fra regionene, administrasjonen i LFB får ansvar for å plassere de nye forslagene i 
politisk plattform etter landsmøtet.   

https://barnevernsbarna.no/app/uploads/2020/05/LFBs-politiske-plattform-2020-2021.pdf
https://barnevernsbarna.no/app/uploads/2020/05/LFBs-politiske-plattform-2020-2021.pdf
https://www.dropbox.com/s/v9bv0ybsez7xx1a/Politisk%20plattform%20med%20endringsforslag.docx?dl=0
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ADOPSJON 

Barn i fosterhjem opplever ofte utrygghet og ustabilitet i sin tilværelse på grunn av hyppige flyttinger, 

at foreldrene kan forsøke å overprøve vedtaket om fosterhjemsplasseringer og fordi foreldre kan 

kreve sak om samvær. Dette skaper stor usikkerhet for barnet som i mange tilfeller har knyttet seg til 

fosterforeldre som omsorgsgivere. I saker der tilbakeføring til opprinnelige foreldre er høyst 

usannsynlig kan adopsjon være en god løsning som sikrer sunn utvikling hos barnet gjennom å skape 

trygghet og kontinuitet i omsorgen.  

 

LFB MENER AT:  
• Adopsjon er en god løsning når det regnes som svært sannsynlig at opprinnelige foreldre aldri 

vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg. 

• Adopsjon bør vurderes hvis det anses å være til barnets beste, og i de tilfeller hvor barnet har 
fått sterk tilknytning til mennesker og miljø der det er. 

• Barnets meninger og ønsker skal være en viktig del gjennom hele prosessen. 
• Fosterforeldre som ønsker å søke om å adoptere fosterbarnet må ha vist seg egnet til å 

oppdra barnet som sitt eget. 
• Fosterforeldre som har adoptert fosterbarn, må få veiledning. 

• Vilkårene for å innvilge adopsjon etter adopsjonsloven må være til stede. 

 

AKUTTPLASSERINGER 

En akuttplassering sees på som nødvendig når det er fare for at et barn blir skadelidende av å bli 

værende i hjemmet. De fleste akuttplasseringer er tvangsvedtak som betyr at hverken barn eller 

foreldre må samtykke til plasseringen. Alle akuttvedtak er midlertidige og skal enten oppheves eller 

erstattes med andre vedtak som kan gi mer langvarige plasseringer. Uansett hvor riktig en 

akuttplassering er så kan det oppleves traumatisk for barnet.   

 
LFB MENER AT: 
• Alle barn er forskjellige, og det må i hver akuttplassering vurderes hva som er barnets behov 

og barnets beste. 
• Alle akuttplasseringer må gjennomføres på en minst mulig traumatisk måte. 
• Barn som akuttplasseres skal tilbys hjelp til håndtering av det som har skjedd. Dette bør tilbys 

der barnet er. 
• Dersom det skal brukes politi under en akuttplassering skal disse være sivile. 
• Det skal alltid fokuseres på medvirkning, også under et akuttvedtak. 
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ANBUDSPROSESSER I BARNEVERNET 

Staten har som oppgave å ivareta de forskjellige behovene barna i barnevernet har. Dessverre klarer 

ikke alltid det offentlige å tilby det barnevernet trenger for å oppfylle barnas behov. Da kan stat og 

kommune velge å legge en forespørsel om at noen andre skal gi tilbudet ut på anbud, og private 

aktører kan konkurrere om å få kontrakten. 

 

LFB MENER AT: 
• Pris og kvalitet ikke skal telle likt i anbudskonkurransene. 
• Når institusjonsplasser o.l. lyses ut på anbud skal man alltid inkludere medvirkning fra 

barnevernsbarn. 
• Det er viktig at det foreligger klare forventninger fra stat/kommune til brukerorganisasjoner 

om deres rolle i prosessen. 
• Det alltid må vurderes om brukerperspektivet skal være med i forhandlingsmøtene. 

 

BARN SOM LEVER I FATTIGDOM 

I Norge lever en del barn i fattigdom. Med dette menes ikke bare absolutt fattigdom som i stor grad 

handler om fysisk overlevelse, men også fattigdom som innebærer å ikke ha muligheten til å delta i 

samfunnet på lik linje med andre. Det er viktig at barneverntjenesten vet hvor de skal henvende seg, 

og ikke minst hvordan de skal bistå familier i slike tilfeller. LFBs medlemmer har påpekt at de 

opplever det som at barneverntjenesten overleverer det økonomiske ansvaret for disse familiene til 

NAV, mens NAV har egne regler som gjelder for sitt system. Dette oppleves ustrukturert og det kan 

virke som om man faller mellom to stoler.  

 

LFB MENER AT: 
• Barneverntjenesten skal følge opp sitt juridiske ansvar rundt barn som lever i fattigdom. 
• Alle barneverntjenester må ha et strukturert samarbeid med NAV, for å kunne følge opp barn 

som lever i fattigdom ut fra barnets beste. 
• Barnevernstjenesten må kunne bistå i møter med NAV når det gjelder økonomi hos familier 

som faller under fattigdomsgrensen. 
 

BARNEVERNET I MØTE MED BARN 

Over tid har statlig flere barn og unge fått hjelp fra barnevernet, i 2019 var det ca. 55000 barn og 

unge som hadde kontakt med barnevernet. LFB er opptatte av at disse barna skal oppleve at 

barnevernet finnes for deres skyld, og at barneverntjenesten har et fokus på barnas perspektiv.  

 
LFB MENER AT:  

• Barnet skal alltid settes først. 
• Saksbehandleren til barnet skal ikke ha hovedfokus på å ta hensyn til foreldrene.  

• Det er en samfunnsøkonomisk investering å gi barn og unge riktig tiltak så tidlig som mulig. 

• Barnevernet skal alltid snakke med barna uten at foreldrene er til stede, for å unngå å sette 
barnet i en situasjon hvor de må velge hvor lojaliteten deres skal ligge. Brudd på dette kan 
medføre at barnet ikke får hjelpen h*n har behov for. 

• Barnevernet skal til det ytterste forsøke å snakke med barna først.  

• Barnevernet plikter å fortelle barnet om h*ns rettigheter. 

• Barnevernet skal gi informasjon om rettighetene barnevernsbarn har i samfunnet generelt 
ikke bare rettighetene de har i barnevernet. 
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• Det bør være et krav om jevnlig oppfølging av barnet uavhengig av hvor barnet til enhver tid 
befinner seg.   

 

BARNEVERNSBARN MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 

LFB jobber for å minske stigmatisering av barnevernsbarn, og vi ser at barnevernsbarn med både 

synlige og usynlige funksjonsnedsettelser risikerer å bli dobbelt stigmatisert. Dette kan gi langvarige 

og komplekse vansker som for noen varer livet ut. Derfor er det svært viktig for oss at mennesker 

som jobber med, eller har ansvar for disse barna har forståelse for at de kan ha behov for ekstra 

ressurser knyttet til hjelp og oppfølging.  

 

LFB MENER AT: 
• Ansatte som jobber med barn innen barnevern skal ha kunnskap og forståelse for at det 

finnes skjulte funksjonsnedsettelser som gjør hverdagen ekstra utfordrende for barn i 
barnevernet. 

• Ansatte som jobber med disse barna skal behandle dem med respekt på lik linje med de som 
ikke har funksjonsnedsettelser. 

• Ansatte i barneverntjenester skal velge riktige ord når det snakkes med og om denne 
målgruppen. 
 

BARNEVERNSBARN SOM KOMMENDE FORELDRE  

Erfaringene våre medlemmer har når de skal ha egne barn er varierte. Spesielt når det kommer til 

hvordan de blir møtt av ulike hjelpeinstanser, inkludert barneverntjenesten. Det kan være sårbart å 

skulle inn en ny livssituasjon med nye roller som skal håndteres, spesielt hvis man ikke har hatt disse 

rollemodellene i egen oppvekst. Å tilby riktig hjelp til barnevernsbarn som kommende foreldre vil 

være en god investering for barns beste, og for å sikre det kommende barnet sin oppvekst.  

 

Likevel forteller flere av våre medlemmer at de mestrer den nye livssituasjonen godt på egenhånd, 

og kan oppleve det som stigmatiserende at barneverntjenesten er skeptiske til om de egner seg som 

gode foreldre for eget barn.  

 
LFB MENER AT: 
• Barnevernsbarn skal ikke oppleve å bli ytterligere stigmatisert dersom de selv skal ha barn. 
• Barneverntjenesten skal sørge for riktige tiltak slik at barnevernsbarn som er kommende 

foreldre får gode forutsetninger til å være gode foreldre 
• Når et barn blir født av barnevernsbarn skal det ikke være en automatikk i at de også havner i 

barnevernet. 
• Barnevernsbarn som blir gravide eller får barn under ettervern skal ikke miste tilbudet sitt. 

 

BARNEVERNSREFORMEN 

Barnevernsreformen er flere foreslåtte endringer som skal gi mer ansvar til kommunene på 

barnevernsområdet. Store deler av reformen trer i kraft i 2022.  

 
LFB MENER AT:  
• Kommunene ikke er klare for ansvaret barnevernsreformen pålegger dem allerede i 2022.  
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• Det er bekymringsfullt at kommunene skal få et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak, og vi 

er spesielt bekymret for at billigere tiltak vil bli valgt over gode tiltak når kommunene allerede er 

underfinansiert. 

• Kommunen kan få et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjemmene, men at 

Bufetats veiledning fortsatt skal være et supplement der det er behov for det.  

• Å endre navn fra statlige familiehjem til spesialiserte fosterhjem er en positiv begrepsendring.  

• Det er positivt at det lovfestes at Bufetat kan tilby spesialiserte hjelpetiltak, men vi er bekymret 

for at disse hjelpetiltakene ikke blir brukt nok når de ikke ligger i kommunen. Det bør derfor være 

for informasjonsflyt mellom Bufetat og kommunene om hva slags tiltak som er tilgjengelig. 

 

BARNEVERNSVAKT  

I dag har ikke alle barn og unge tilgang på døgnkontinuerlig akutt hjelp. Dette setter barn og unge i 

en svært sårbar situasjon. Å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger når de trenger den er en 

kommunal oppgave. Derfor er det viktig at alle kommuner sikrer at det er mulig å få hjelp når som 

helst. Omsorgssvikt skjer ikke nødvendigvis innenfor kontortid.    

 
LFB MENER AT:  
• Barn og unge skal ha lovfestet tilgang til døgnkontinuerlig akutt hjelp.  

• Alarmtelefonen er et viktig tiltak, men erstatter ikke en lokal barnevernvakt. 

• Barnevernets åpningstider bør tilpasses barnas hverdag slik at oppfølging, observasjon etc. 
kan gjøres uten å holde barnet hjemme fra skolen. 

Det må settes et større fokus på de yngste barna, og deres rett til akutt hjelp. 

 

BARNEVERNTJENESTENE  

Det kommunale barnevernet, barneverntjenesten, er de som har ansvaret for å utføre alle 

oppgavene som ikke er lagt til et statlig organ. Barneverntjenesten har ansvar for at alle barn i 

kommunen får hjelp hvis de trenger det.  

 

LFB MENER AT:  
• Det må innføres hyppigere og tydeligere kontroll av hvordan barnevernet utfører sitt arbeid.  

• Alle barneverntjenester skal ha minimum 5 fagstillinger. 
• Det bør være forskjellige krav til kompetanse for de ulike stillingene i barneverntjenesten. 
• Kommuner som har stort areal eller få ansatte må innhente bistand fra andre kommuner 
• Kommuner med stort areal bør tjenestene ha flere lokaliseringer slik at tilbudet er der barna 

er 
• Enhver barneverntjeneste bør etterstrebe å ha ansatte som gjenspeiler kulturmangfoldet i 

sin kommune, men fag og relasjonskompetanse er viktig og skal alltid prioriteres. 

• Barneverntjenestene skal ha melde- og oppfølgingsplikt i saker der en familie flytter til en 
annen kommune for å påse at barnet/barna blir fulgt opp. 

• Dersom et barn blir flyttet til utlandet for å unngå barnevernet skal barneverntjenesten 
informere instansene i det landet som er ansvarlig for barn og unges oppvekst. 

• Det bør opprettes et felles journalsystem slik at selv om barnet flytter får de forsvarlig hjelp 
uavhengig av hvor de bor. 

• Små kommuner som ikke har riktige tjenestetilbud for barna i deres kommune, bør opprette 
interkommunalt samarbeid som sikrer at barna får de tjenestene de trenger. 
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• Alle kommuner bør vurdere å ansatte erfaringskonsulenter i sin tjeneste.  

• Mange barn opplever barnevernskontoret som sterilt og utrygt, og det bør jobbes for å lage 
fleksible løsninger for at samtalene oppleves trygge for barna.  
 

BEGREPER  

Barnevernfaglige begreper er nødvendige. Noen begreper kan likevel oppfattes som stigmatiserende, 

men vi mener at å endre begrep ikke nødvendigvis løser problemet. Ofte vil endringen kun føre til at 

et nytt ord oppleves like stigmatiserende. Enkelte ord er allikevel svært negativt ladet og en bør 

derfor se etter erstatninger.  

 

LFB MENER AT:  
• Det bør være et fokus på at begreper skal være positivt ladet. 
• Det er holdningen til begrepene som bør være i fokus. 

• Begreper ikke bør endres med mål om å minske f.eks stigma med mindre innholdet også 
endres. 

• Nye begreper bør ikke ha den effekt at kravene til handling blir redusert og barn står i risiko 
for å leve i en uholdbar situasjon over lengre tid enn nødvendig. 

 

BEKYMRINGSMELDING 

Ettersom barnevernet i seg selv ikke driver med oppsøkende arbeid er de avhengige av at 

bekymringsmeldinger sendes inn slik at de kan hjelpe barn som ikke har det bra. Det er derfor utrolig 

viktig at disse bekymringsmeldingene håndteres på en god måte.  

 
LFB MENER AT:  
• Barneverntjenesten skal ta bekymringsmeldinger på alvor og ikke henlegge saker de ikke har 

gjort en individuell, faglig vurdering av. 
• Barneverntjenestene må organisere seg slik at bekymringsmeldinger blir undersøkt. 
• Dersom en bekymringsmelding tar for seg et søskenpar/søsken, skal barneverntjenesten 

opprette to saker, en for hvert enkelt.  
• Barneverntjenesten skal dokumentere hvorfor de henlegger en bekymringsmelding 

uavhengig av om bekymringsmeldingen oppfattes som grunnløs eller ikke. 
 

BEMANNINGSNORM  

I dag står barneverntjenesten overfor enorme utfordringer knyttet til bemanning, og dette kjenner 

barnevernsbarn på kroppen. Den store saksmengden hos den enkelte saksbehandler gjør faglig 

forsvarlighet, arbeidskapasitet og kontinuitet tilnærmet umulig. Dette reflekteres i de hyppige 

utskiftningene av saksbehandlere og manglende tid og ressurser til oppfølging av det enkelte barn. I 

et arbeid der barn og unges liv er så utsatt er dette svært uforsvarlig og det gjør at barnevernsbarn 

ikke får den hjelpen loven sier de skal ha. 

 

LFB MENER AT: 
• Det må innføres en bemanningsnorm for det kommunale barnevernet.  

• Bemanningsnormen bør utgå fra geografiske forhold, sosioøkonomiske forhold og antall 
barnevernsbarn. 
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• Å ha en bemanningsnorm som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet bidrar til økt 
fagkompetanse og bred kulturforståelse. 

 

BEREDSKAPSHJEM  

Beredskapshjem er hjem som er tilgjengelige for å ta imot barn i akutte situasjoner til alle døgnets 

tider, og er derfor et viktig akuttiltak for barnevernet. Barn i svært sårbare situasjoner kan havne i 

fremmede menneskers hjem, og dette kan for noen oppleves skremmende. De brå overgangene i en 

slik situasjon har etter det LFB erfarer utløst mange følelser derfor er det viktig at 

beredskapshjemmet er rustet for de reaksjonene barnet kan få. Tidsmessig er det også LFBs 

oppfatning at mange barn blir boende lenge i et hjem som de likevel skal flytte fra. Denne tiden kan 

være positiv for barnet, men det er også viktig å huske at det kan skape ytterlige reaksjoner og øke 

risikoen for relasjonsskader ved ytterligere flyttinger.   

  
LFB MENER AT:  

• Det skal stilles høye krav for å kunne bli beredskapshjem, og de som blir det må få nødvendig 
kursing, hjelp, veiledning og oppfølging som gjør dem rustet til oppgaven. 

• Beredskapshjemmene må følges opp av det offentlige, og kursingen og oppfølgingen av 
hjemmene kan ikke delegeres til private aktører.  

• Man skal kunne bli beredskapshjem uavhengig av etnisitet og seksuell orientering. 

• Personlig egnethet, stabilitet og omsorgsevne skal vektlegges mer enn formell kompetanse i 
godkjenningen av beredskapshjem. 

• Beredskapshjemmene skal ha den nødvendige kompetansen til å ta imot et barn i en 
akuttfase. 

• Beredskapshjem som har vært det over tid må etter en tidsbestemt periode, bestemt av 
statsforvalteren, få ny opplæring. 

• Barn og unge skal snakkes med, og lyttes til, under hele oppholdet i beredskapshjemmet 

• Det skal unngås at barnet opplever unødvendige flyttinger, både mellom beredskapshjem, 
men også fra beredskapshjem til fosterhjem.  

• Beredskapshjem skal kunne godkjennes som fosterhjem dersom barnet og familien selv 
ønsker det.  

• Det må etterstrebes at beredskapshjemmene er jevnt fordelt i landet.  
• Det bør etterstrebes at det er nok samisktalende beredskapshjem, som er jevnt fordelt over 

hele landet. 
 

BESØKSHJEM  

For noen barn og unge vil det være positivt å få være i besøkshjem fra tid til annen, men det må alltid 

begrunnes ut fra barnets beste og ikke fordi fosterhjemmet eller ansatte på institusjonen trenger 

det.  

 
LFB MENER AT:  
• Bruk av besøkshjem skal kun skje hvis det er til barnets beste. 
• Barnet skal få si sin mening om bruk av besøkshjem. 
• Det bør alltid sjekkes om barnet har noen i sitt nyopprettede nettverk som kan bistå.  
• Besøkshjem skal også godkjennes av barnevernet. 
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DE MINSTE BARNA 

Alle barn i barnevernet har behov for å bli møtt på ulike måter, som er tilpasset seg og sin sak. Ikke 

minst har barn i barnevernet et behov for å bli møtt ulikt med tanke på hvilken alder de er i. Det 

finnes mye kompetanse om hvordan man bør kommunisere og forholde seg til de minste barna, og 

det er satt i gang prosjekter i flere byer som tar for seg hvordan barnehjernen reagerer annerledes 

enn en ungdomshjernen. Det er viktig at alle som jobber med barn og unge, og spesielt 

barneverntjenesten, har et fokus på at de minste barna ofte har behov for noe helt annet enn de 

eldre barna.  

 

LFB MENER AT: 
• Noen barnet har en relasjon til bør være tilstede i alle samtaler mellom barnevernet og 

barnet.  
• Det bør være mennesker med særskilt utdannelse og egnethet som har de første samtalene 

med de minste barna. 

• Man bør unngå «ja og nei»-spørsmål når man prater med de minste barna. 

• Fokuset fra barnevernet bør være å skape relasjoner og trygghet hos alle barnevernsbarn, 
men spesielt hos de minste barna. 

 

DOKUMENTASJONSPLIKT  

Det kan være utfordrende å forstå hva som skjer og hvorfor ting blir gjort som de blir gjort i en 

barnevernssak. Dette gjelder særlig for barn og unge som selv er involvert i saken. Det er derfor 

svært viktig å dokumentere alle steg og valg godt, slik at man kan få innsikt og forståelse både 

underveis og i etterkant.  

 
LFB MENER AT: 
• Alle steg i en barnevernssak skal dokumenteres. 

• Barn og unge selv skal være medvirkende i egen sak, dette skal også dokumenteres. 

• Henleggelser må dokumenteres med individuell faglig begrunnelse. 
• Enhver begrunnelse for vedtak som blir opprettet, avsluttet eller henlagt skal ha en faglig 

begrunnelse med barnets beste som hovedargument. 

• Det bør utarbeides bedre retningslinjer for hvordan ansatte i barnevernet skal dokumentere.  
 

ENETILTAK 

Bruken av enetiltak i stedet for institusjoner og forsterkede fosterhjem har økt kraftig de siste årene. 

Spesielt siden det er ikke samme krav til den barnevernfaglige kvaliteten i enetiltak, som det er ved 

statlige institusjoner. Allikevel vil noen ungdommer som har vært utsatt for f.eks. alvorlig 

omsorgssvikt, har det så vondt at de har så sterke smerteuttrykk at det er vanskelig å finne egnede 

lokale omsorgstiltak.  

 

LFB MENER AT: 
• Barn og unge føler seg ikke trygge i enetiltak, og det kan skade deres rettssikkerhet. 
• I de tilfeller hvor barnet har så sterke smerteuttrykk at ordinære omsorgstiltak ikke fungerer 

kan enetiltak være nødvendig i en tidsbegrenset periode.  
• Barn og ungdom har som hovedregel godt av å utvikle seg sammen med andre ungdommer, 

enten i en barneverninstitusjon eller i et fosterhjem. 
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• Bruken av enetiltak bør kun brukes i tilfeller hvor barnet eller ungdommen selv ønsker det. 
For at barnet selv skal kunne ta et slikt valg er det viktig at barnet har tilstrekkelig med 
informasjon til hvorfor barneverntjenesten mener det er forsvarlig at barnet skal bo i et 
enetiltak. 

• Enetiltak bør aller helst erstattes med institusjoner hvor de ansatte har god erfaring med de 
utfordringene barnet har. 

• Det bør stilles like høye krav til bruk av enetiltak som ved bruk av tvang. 
• Dersom barnet allerede bor eller har bodd i fosterhjem skal man fokusere på å forsterke 

fosterhjemmet framfor å bruke enetiltak. 
• Det skal føres hyppige tilsyn ved bruk av enetiltak. 

 

ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE (EMA)  

Enslige mindreårige asylsøkere er en svært sårbar gruppe som har behov for spesielt vern og god 

rettssikkerhet på lik linje med alle barn i Norge. I dag har Utlendingsdirektoratet omsorgsansvaret for 

enslige mindreårige asylsøkere som er over 15 år. Dette medfører at de bor i egne avdelinger på 

asylmottak og får mindre oppfølging.  

 
LFB MENER AT:  
• Barn og unge som søker asyl er først og fremst barn, og skal behandles deretter.  

• Enslige mindreårige asylsøkere skal ha like rettigheter som alle barn. 
• Innvandringspolitiske hensyn skal ikke veie tyngre enn barns beste.  

• Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år må overføres fra 
Utlendingsdirektoratet til barneverntjenesten – alle enslige mindreårige asylsøkere under 18 
bør være i barnevernet. 

• Myndighetene må sikre barn som kommer til Norge samme omsorgstilbud, livskvalitet og 
rettssikkerhet som barn født i Norge. 

• Enslige mindreårige asylsøkere skal ha egne partsrettigheter på lik linje med alle barn i Norge. 

• Det bør være spesielt fokus på å redusere oppholdstiden for barn og unge i mottak. 
• Det bør opprettes et bredt faglig sammensatt team som skal ivareta enslige mindreårige 

asylsøkeres rettigheter, behov og beskyttelse ved ankomst. 
• Det skal brukes nøytrale tolker. 

• Det skal særlig satses på bedre språkundervisning i norsk. Samt økt kulturforståelse, norske 
forvaltningssystemer, skoleverk eller annet som er med på å øke mulighetene for god 
integrering. 

• Alle som jobber med enslige mindreårige asylsøkere skal ha kultursensitivitet i fokus. 
 

ETTERVERN  

I dag er ikke unge i myndig alder sikret god nok oppfølging som kan sørge for at overgangen til 

voksenlivet blir vellykket. Det er for lett å ikke gi ungdom ettervern, til tross for at dette skal 

begrunnes ut fra barns beste. I dag opplever unge ettervernstilbudet som svært mangelfullt, særlig 

på opplæring i sosiale og praktiske ferdigheter til å håndtere livet på egenhånd. Ettervern skal være 

noe den unge har rett til, og det skal også være mulig å ombestemme seg. Som mange unge flest har 

barnevernsbarn behov for å løsrive seg i rykk og napp. Å si nei til ettervern må derfor forstås som en 

naturlig del av å lære seg å stå på egne ben, og det offentlige må være åpne for at den unge vil 

oppleve utfordringer som gir behov for økt støtte igjen. Mange barnevernsbarn har omfattende 

behov for hjelp og støtte i overgangen til voksenlivet, men veldig få barnevernsbarn har et 

ettervernstilbud etter at de har fylt 20 år. 
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LFB MENER AT:  
• Retten til ettervern fram til fylte 25 år må følges opp, og være gjeldene for alle ungdommer i 

barnevernet som har behov for tiltak.  
• Det må være mulig å opprette, gjenopprette eller bytte ettervernstiltak, og 

barneverntjenesten skal tilby dette kontinuerlig frem til fylte 25 år. 
• Barnevernet bør ta jevnlig kontakt med ungdom som har takket nei til ettervern, frem til de 

har fylt 25 år. 
• Det skal være en lovfestet plikt å informere godt om ettervern fra 16 år og skal være et fast 

samtaleemne frem til 18 år.  
• Ungdommene skal få tilbud om lik behandling og like muligheter i ettervern, uavhengig av 

kommunegrenser. Det må sikres at det er lik kapasitet, ressurser og kompetanse i 
kommunene.  

• Den individuelle ungdommens behov, ønsker og meninger skal være sentralt i utformingen 
av ettervernstilbudet. 

• Ettervernstilbudet må favne den sosiale og psykiske siden av livet, med særlig fokus på å 
hjelpe ungdommen å mestre hverdagen med sikte på å bli selvstendig. Områder som 
utdanning, økonomi, ernæring og bosted må også fokuseres på. 

• Ettervernstilbudet må være helhetlig og basert på koordinert samarbeid mellom ulike 
instanser med tydelig definerte ansvarsforhold der det stilles krav til at barneverntjenesten 
har det overordnede ansvaret. 

• Klage på manglende eller mangelfullt ettervern bør ha en egen klageinstans for å unngå for 
lang behandlingstid. 

• Psykisk helse bør være et tema i ettervernet  
• NAV må ha egne økonomiske ordninger for ungdom under ettervern. 
• Ettervernet må forberede ungdommen på livet etter ettervern.  
 

FLERKULTURELT BARNEVERN  

Samfunnet er flerkulturelt, og det er viktig at barnevernet gjenspeiler dette. For å kunne møte og 

forstå familier og barn fra forskjellige kulturer trenger vi et barnevern som er kultursensitivt. Med det 

menes å forsøke å forstå kulturen familien kommer fra og å sette seg inn i verdiene de lever med. I 

tillegg må ansatte inneha kulturell kompetanse – de må kunne identifisere forhold som dreier seg om 

kultur. Barnevernet møter på en rekke utfordringer knyttet til kulturforskjeller, og måten 

barnevernet har håndtert disse på har i noen tilfeller ført til sterk mistillit til barneverntjenesten som 

helhet. I tillegg kan mangelen på kunnskap om barnevernets oppgave også gi grobunn for mistillit. 

Dette er svært uheldig da det kan forhindre at barn får nødvendig hjelp.  

 
LFB MENER AT:  
• Det bør lages informasjonsmateriale om barnevernet på de språk som er mest representert i 

Norge.  
• Barnevernet må sørge for at deres ansatte innehar kulturell kompetanse 
• Barn og familiemedlemmer skal ikke være tolker i barnevernssaker.   

• Barneverntjenesten bør etterstrebe bedre og mer samarbeid med flerkulturelle miljøer.  
• Barnets og foreldrenes etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn skal være relevant i 

vurderingen av barnets beste.   
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FOREBYGGING  

Forebyggende arbeid for barn og unge og deres familier er et kommunalt ansvar, men LFB mener at 

et forebyggende barnevern er essensielt for å kunne ivareta barn og unge på best mulig måte. Vi vet 

at forebygging er en god investering, både menneskelig og samfunnsøkonomisk. Vi i LFB har lenge 

påpekt at barnevernet ofte kommer altfor sent inn, og hvilke konsekvenser det får for livene våre.  

 

LFB MENER AT:  
• Et forebyggende barnevern er nødvendig og viktig for barn og unge. 
• Barnevernet må være synlige der barn er, for eksempel i barnehage, på skole og i 

fritidstilbudene  
• Alle barn og unge i Norge skal vite hva barnevernet er, og hvordan de kan hjelpe. 
• Barneverntjenesten må forplikte seg til å delta i tverrfaglig samarbeid i kommunen. Dette vil 

kunne bidra til tidligere identifisering av barn og unge som trenger hjelp og beskyttelse fra 
barnevernet. 

• Alle barn og unge i Norge skal ha rett på undervisning om hva vold og overgrep er. 
 

FOSTERHJEM  

Å finne et egnet fosterhjem til det enkelte barn kan være positivt for å fremme barnets utvikling. 

Samtidig byr livet i fosterhjem på utfordringer, både knyttet til barnets tidligere erfaringer samt 

omstillingen det innebærer å bli en del av en ukjent familie. Barn som står i en situasjon hvor det skal 

finnes et egnet fosterhjem vet ikke alltid hvilke muligheter som finnes, eller hva som er deres beste. 

Derfor er det nødvendig at barneverntjenesten jobber målrettet for å finne riktig fosterhjem. Barn 

som skal flytte i fosterhjem kommer fra ulike forhold i hjemmet som har preget deres holdninger, 

identitet og forventninger til samfunnet og menneskene rundt seg.  

 
LFB MENER AT:  
• Barnevernet skal snakke med alle barn om valg av fosterhjem, og barnets behov og ønsker 

skal vektlegges.  
• Barnevernsbarn skal få medvirke, også i fosterhjemmet. 

• Bruk av fosterhjem i slekt og nettverk skal vurderes, men ikke være en førende trend. 

• Fosterforeldre må få tilpasset hjelp, veiledning og oppfølging.  
• Fosterhjemmene bør stille seg disponible til å være fosterhjem selv når barnet har ettervern. 
• Fosterforeldre bør ha muligheten til å lage rimelige husregler rundt bruk av mobilbruk i 

hjemmet. Men barnet eller ungdom skal bli tatt med på råd, og reglene bør følge barnets 
modenhet og alder.  

• Beslag av elektroniske kommunikasjonsmidler bør kun skje i kortere perioder, og kun om det 
er nødvendig for at barnet får nok søvn, eller hindre at barnet kommer i kontakt med 
personer man er redd vil skade barnet, eller avverge straffbare handlinger. 

• Barn og unge som bor i fosterhjem skal ha sin integritet og sitt privatliv ivaretatt. Det bør 
likevel være hensynet til barnets beste som skal ivaretas om det gjennomføres kontroll av 
fosterbarnets private rom. Dette skal gjøres i samråd med saksbehandler. 

• Fosterhjemmene må lære barna relasjoner, normer, regler og ferdigheter som er nødvendig 
for at de skal mestre livet også etter de har flyttet ut av fosterhjemmet. 

• Det skal stilles høye krav for å kunne bli fosterforeldre. 
• Det må opprettes flere tilbud om spesialtilpasset opplæring til slektsfosterhjem. 

• Man skal kunne bli fosterforeldre uavhengig av etnisitet og seksuell orientering 
• Personlig egnethet, stabilitet og omsorgsevne skal vektlegges mer enn formell kompetanse i 

godkjenningen av fosterforeldre 
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• Alle fosterforeldre skal gjennomføre relevant kursing innen seks måneder etter plassering, 
men aller helst før plassering 

• Fosterforeldre må på kurs jevnlig uavhengig av utdanningen 
 

FRITID MED MENING  

Mange barnevernsbarn, både av de som har tiltak i hjemmet, de som er plassert og de under 

ettervern, lever med lite penger. Dårlig økonomi byr på mange utfordringer, blant annet når det 

kommer til deltakelse på fritidsaktiviteter, en arena som er sentral for nettverksbygging. Å ikke få 

muligheten til å delta på fritidsaktiviteter kan medvirke til utenforskap og isolasjon som kan spre seg 

til å påvirke det sosiale på andre arenaer også, eksempelvis på skolen. LFB ønsker at det skal settes 

større fokus på at barnevernsbarn skal ha en meningsfull fritid.   

 
LFB MENER AT:  
• Det skal legges til rette for deltakelse på ønskede aktiviteter og nødvendig utstyr skal dekkes. 

• Det må legges til rette for at barnet skal ha mulighet til å komme seg fram og tilbake fra 
aktiviteten uansett bosted eller tiltak. 

• Barn og unge skal spørres om deres ønsker og behov, disse må vektlegges. 

• Fritidsaktiviteter kan også være å engasjere seg politisk eller i organisasjoner, dette bør det 
være et fokus på. 

• En barnet stoler på skal hjelpe barnet med å finne tjenester og aktiviteter som passer og 
interesserer den enkelte. 

 

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER  

Fylkesnemndene er et domstollignende organ som, blant annet, avgjøre saker etter barnevernloven. 

Det er fylkesnemnda som avgjør omsorgsovertakelser og tvangsplasseringer etter barnevernloven.  

 

LFB MENER AT:  
• Selv om barnet enda ikke har fått partsrettigheter skal det legges til rette for at barnet får 

uttalt seg til nemnda, enten gjennom en oppnevnt talsperson eller i formøter med 
nemndleder. 

• Fylkesnemndene må ta høyde for at de er den rettsinstansen som behandler flest saker hvor 
barn også har partsrettigheter, det fordrer at rettsapparatet er lagt opp på en annen måte 
enn i saker der barn ikke har en egen rettslige stemme. 

• Barnets medvirkning, uavhengig av dets partsrettigheter, skal dokumenteres grundig i hele 
saksgangen. 

• Barn som få grundig informasjon om retten til å tale sin sak, men også retten til å ikke ønske 
å delta.  

 

FØLGETJENESTE 

Når det er mistanke om at et barn er utsatt for overgrep, og skal til tilrettelagt avhør, eller medisinsk 

undersøkelse ved Statens Barnehus skjer dette ofte uten at de har følge av en person de er trygg på 

og kjenner. Barnet blir ofte hentet av politiet og barnevernet i skole/barnehage uten at foreldrene 

får vite om dette, og uten at de får med seg en trygg person. Mange må reise et stykke, og må i 

tillegg forholde seg til nye personer. Mange skoler/barnehager har hatt praksis med følgetjeneste 

men uenighet om hvem som skal ta regningen har ført til at dette ofte ikke lenger praktiseres. Det er 
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viktig at den som følger et barn til tilrettelagt avhør er en person som barnet kjenner godt, og har et 

positivt forhold til.  

 
LFB MENER AT:  
• Barn som skal i tilrettelagt avhør eller til medisinsk undersøkelse skal følges av en person de 

kjenner godt og er trygg på. 
• Det bør utredes en statlig norm for hvem som tar regningen, for å hindre konflikt i 

kommunene som går utover den svakeste part, barnet. 
 
 

HELSE  

Det er viktig at det settes fokus på barnevernsbarns helse. I dag opplever mange barnevernsbarn at 

de ikke får tilstrekkelig hjelp og oppfølging, og mange opplever at manglende samarbeid mellom 

barnevernet og andre instanser forsinker eller forhindrer helt at de får tilgang på den hjelpen de 

trenger.  

 
LFB MENER AT:  

• Barnevernsbarn må få nødvendig og riktig oppfølging i henhold til fysisk og psykisk helse. 

• Barnevernsbarn må bli hørt i saker som angår deres fysiske og psykiske helse. 
• Barn som blir flyttet ut av hjemmet skal få en lovfestet rett til å få kartlagt sin egen helse. 

Retten må gjelde overfor barnevern- og helsetjenesten, og gjelde både fysisk helse, psykisk 
helse og tannhelse.  

• De ulike hjelpeinstansene er nødt til å samarbeide og ansvarsforhold må være tydelig 
definert slik at unge slipper å oppleve at de ikke får hjelp. 

• Hjelp og oppfølging knyttet til psykisk helse behøver ikke alltid skje i regi av barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk, noen kan ha bedre nytte av helsesykepleier, miljøterapeuter 
og andre. 

• Det skal stilles krav til dokumentasjon fra alle involverte parter. 
• Det bør opprettes et journalsystem som sørger for lik informasjon på tvers av tjenestene. 

• Det bør være fokus på å utforme kreative og fleksible hjelpetilbud og se muligheter for 
samarbeid med frivillige organisasjoner og idrettslag.   

• Det bør settes enn generell tidsfrist på når et hjelpetilbud skal være påbegynt og tidsfrister 
skal overholdes. 

• Ansatte i de ulike tjenestene skal gå kurs i og ha kunnskap om traumebevisst omsorg. 

• Det er viktig at ansvarsgruppemøtene tar for seg temaer som psykisk helse, derfor bør det 
være med en psykolog i ansvarsgruppemøtene. 

• Barneverntjenesten må samarbeide bedre med tannhelsetjenesten 
• Barneverntjenesten og andre rundt barnet må fokusere på barnets tannhelse, og sørge for at 

denne blir fulgt opp. 

• Tannhelsetjenesten må få bedre opplæring i å se etter tegn som overgrep og annen 
mishandling. 

• Dårlig tannhygiene må møtes med nysgjerrighet og oppfølging, ikke irettesetting og kjeft. 
• Tannlegekontorer for barn og unge bør unngå å være sterile. 
 

HENLEGGELSER  

Når barnevernet henlegger meldinger eller undersøkte saker skal dette alltid begrunnes faglig, med 

barnets beste som hovedargument. Dette for å sikre barn og unges rettssikkerhet og for å sikre at de 
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får den nødvendige hjelpen de trenger. Samtidig forteller flere av våre medlemmer at det i deres sak 

ble sendt inn flere bekymringsmeldinger uten at barnevernet reagerte. Vi vet at flertallet av 

meldingene barnevernet mottar henlegges – også før de blir undersøkt. Det er derfor viktig at det 

alltid dokumenteres hvorfor en sak er henlagt ut fra barnevernfaglige retningslinjer, lover og 

forskrifter. Dette er et viktig ledd i sikring av barns rettigheter. 

 
LFB MENER AT:  
• Alle henleggelser skal dokumenteres med en faglig begrunnelse. 
• Barnevernet skal ikke henlegge en undersøkelsessak uten at barnet har blitt snakket med 

uten foreldrene til stede. 
• Barn og unge skal selv ha mulighet til å klage på henleggelsen slik at deres medvirkning i eget 

liv blir sikret. 
 

HJELPETILTAK  

Hjelpetiltak er det hjelpemiddelet som brukes mest i barnevernet. Målet med et hjelpetiltak er å 

bidra positivt til endring enten i familien eller hos barnet. Ofte vil man trenge flere forskjellige 

hjelpetiltak for å gi best mulig hjelp. Barn er forskjellige, derfor er det viktig at det finnes mange ulike 

typer hjelpetiltak slik at dette kan tilpasses individuelt. Dette vil gi større treffsikkerhet i de tiltak som 

settes inn. I enkelte typer hjelpetiltak er det viktig at barnevernet samarbeider med andre 

tjenesteytere for at tiltaket skal få god og ønsket effekt.  

 
LFB MENER AT:  
• Hjelpetiltak skal være basert på barnets beste og individuelt tilpasset etter behov. 
• Barnet skal få si sin mening før avgjørelsen om hjelpetiltak treffes. 
• Det er viktig at det finnes mange forskjellig typer hjelpetiltak. 
• Barn skal få mulighet til å si hva de trenger og hva de syns om tiltaket. 

• Hjelpetiltak må evalueres minst to ganger i året for å sikre at det er riktig tiltak. 

• Dersom barnevernet ikke har tiltakene som er nødvendige må de hente inn kompetanse slik 
at tiltaket kan gjennomføres. 

• Det må legges til rette for samarbeid mellom de ulike instansene i utforming og utførelse av 
hjelpetiltak. 

• Det må lovfestes en tidsfrist fra hjelpetiltaket blir vedtatt, til det iverksettes. 
• For å sikre at barns behov blir ivaretatt er medvirkning i utformingen av tiltaket og 

kontinuerlig evaluering sentralt. 
• Alle hjelpetiltak bør ha et fokus på bidra til positiv endring i familien som helhet, og ikke 

belyse barnet som et problem.   
 

INNSYN I EGEN SAK  

Å få innsyn i egen sak kan for barnevernsbarn bidra til å få oversikt og forståelse av egen situasjon. 

Loven sier i dag at du har rett til innsyn i egen sak fra fylte 15 år og også etter at tiltak i barnevernet 

er avsluttet. Å få innsyn i egen sak betyr også at man får tilgang på informasjon man kanskje ikke har 

hatt før. Dette kan oppleves negativt og kan føre til sterke reaksjoner, men det kan også oppleves 

positivt, som en bekreftelse på at det ble gjort mer enn man var klar over.   

 
LFB MENER AT:  

• Alle barnevernsbarn skal få informasjon om at de har rett til innsyn i egen sak ved fylte 15 år.  
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• Alle barnevernsbarn skal få vite at det er mulig å få innsyn i egen sak også etter at tiltak er 
avsluttet.  

• Barn som er i tiltak bør få tett oppfølging når de får informasjon om egen sak og barnets 
tillitsperson bør være til stede ved gjennomgang. 

• Alle barnevernsbarn skal få hjelp til å forstå innholdet i deres sak og bistand dersom de 
ønsker å klage på vedtak som er blitt gjort. 

 

INSTITUSJON  

Mange barn og unge kan få stort utbytte av å bo på en god institusjon som ivaretar deres behov. I 

dag opplever allikevel mange unge å bli plassert på institusjoner som ikke samsvarer med deres 

behov, for eksempel unge uten rusproblematikk som blir plassert på behandlingsinstitusjoner 

sammen med unge som sliter med rus. Dette er svært bekymringsverdig og kan gjøre livssituasjonen 

til unge enda verre. Barn og unges behov er sammensatte og ulike, men dette reflekteres ikke i 

dagens institusjonstilbud. I tillegg er det tydelig at ivaretakelsen av psykisk helse på institusjoner ofte 

er mangelfull.  

 
LFB MENER AT:  

• Unge bør høres i valg av bosted og hva de har behov for. 
• Barn og unge skal ikke måtte bo på et sted som ikke møter deres behov. 

• Det er et sterkt behov for større mangfold i institusjonstilbudene og det må være nok 
institusjoner til å kunne ivareta et godt tilbud. 

• Det bør settes krav til at institusjonslederen har høyere utdanning. 
• Det bør opprettes nasjonale retningslinjer for å sikre at det er lik behandling og likere regler 

på institusjonene. Retningslinjene må skille mellom plasseringer på omsorg, atferd og akutt. 
• Alle institusjoner skal ha medvirkning i fokus. 
• Institusjoner skal fungere så nært opp til et hjem som mulig i hverdagen, feriene og i 

høytidene. 

• Det skal etterstrebes at ansatte med primæromsorg for beboere på institusjon skal minimum 
ha langturnus. 

• Institusjoner skal forberede beboerne på livet etter institusjonsplasseringen. 

• Institusjonsplasseringer må skille mellom unge plassert på omsorgsparagrafer, 
atferdsparagrafer og akuttplasseringer. 

• Det bør bli enklere å overføre barnet fra en type institusjonsplassering til en annen når en ser 
at den nåværende plasseringen ikke kan hjelpe barnet på en tilfredsstillende måte. 

• Psykisk helse er viktig og ansatte på institusjon skal ha kunnskap om dette. 

• Alle institusjoner skal ha kunnskap om traumebevisst omsorg. 
• Alle institusjoner bør ha en egen psykolog tilknyttet seg for å tilby barnet den psykiske 

helsehjelpen de behøver. 
• Unge som bor på institusjon skal få tilbud om psykisk helsehjelp umiddelbart etter plassering 

og gjennom hele oppholdet. 
• Begrensninger og reguleringer i barn og unges bruk av mobil, film eller lydopptak i en 

institusjon bør skje i samråd med beboerne i institusjonen. 
• Elektroniske kommunikasjonsmidler er en viktig del av barn og unges hverdag. Ved inngrep i 

retten til fri bruk, må man være obs på at dette også kan innebære et inngrep i barnets 
ytringsfrihet, og barnets rett til privatliv. 
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KLAGE PÅ BARNEVERNET  

Per i dag har ikke barn og unge en reell klagemulighet på omsorgen de får under barnevernet. Det er 

for vanskelig å finne fram på nettsiden til statsforvalteren og det er mange som ikke kjenner til 

klageretten og hvordan man kan klage på vedtak. Ikke bare gjør det at barn og unge i barnevernets 

omsorg befinner seg i en svært sårbar situasjon, men slik klageordningen er i dag setter det 

rettssikkerheten til barn og unge i fare.  

 
LFB MENER AT:  
• Barn og unge skal informeres om klageretten og hvordan man kan klage på vedtak, 

henleggelser eller saksgang. 
• Barn og unge skal informeres om at de kan klage på barneverntjenesten og ikke kun tiltaket, 

og at dette også kan gjøres etter at vedtaket er avsluttet. 
• Det bør tydeliggjøres og tilrettelegges for barn at de har rett på bistand i klagesaker. 
• Det må utarbeides en enkel, sikker og lavterskel mulighet for barn og unge å klage på. 
• Det bør finnes en egen instans for å klage på kommunens vedtak eller henleggelser. 

• Både tidligere og nåværende barnevernsbarn skal ha tilgang til fri rettshjelp i alle saker som 
omhandler barnevernet. 

 

KOMMERSIELLE, IDEELLE OG OFFENTLIGE AKTØRER  

Det offentlige er i dag de som skal tilby tjenester som skal hjelpe barn og unge. Allikevel er det ikke 

alltid stat og kommune har de tjenestene og tilbudene som trengs tilgjengelig, og de kan da velge å 

kjøpe tjenester fra private aktører. Så lenge tjenesten er basert på den enkeltes behov er dette i 

mange tilfeller helt nødvendig når de offentlige ikke kan tilby det samme. Allikevel ser en at til tross 

for at offentlig og privat sektor jobber innenfor samme regelverk, ligger offentlig sektor høyt over 

kravet til barnevernfaglig kompetanse, mens privat sektor ligger rundt kravet på 50%. LFB er i tillegg 

kritiske til at forskjellene mellom ideelle og kommersielle aktører forsvinner fordi økonomi blir 

avgjørende i anbudsprosesser. LFB støtter de ideelle aktørene som leverer tjenester til barnevernet 

og vi ser at de dukker under av et press fra de kommersielle Dette er problematisk da dette vil 

medføre et mindre mangfold av tiltak. 

 
LFB MENER AT:  
• Det skal være ulovlig å ta ut profitt på barneverntjenester. Pengene bør gå til å forbedre 

tjenesten. 
• Høy barnevernsfaglig kompetanse bør være avgjørende i ethvert tiltak som gis barn og unge. 
• Lønnsomhet og effektivitet bør ikke være avgjørende for valg av tilbud i en anbudsprosess. 
• Det må pålegges å skille mellom private ideelle og private kommersielle-aktører.  

• Det skal være et generelt forbud mot alle private tjenesteytere i det kommunale 
barnevernet.  

• Det bør settes fokus på fagutvikling og åpenhet innenfor de ulike tjenestene på tvers av 
privat og offentlig sektor for å sikre kontinuerlig utvikling til fordel for barn og unge i 
institusjon. 

• Samme tilsynsmyndighet bør følge opp uavhengig av om det er tilbud gjennom offentlig, 
kommersiell eller ideell tjenesteyter. 

• Når staten utlyser anbud på barnevernsfeltet skal de ideelle aktørene ha en forrang. 

 



 
 

17 
 
 

KOMPETANSE OG UTDANNING FOR BARNEVERNSANSATTE  

I dag er utdannelsene som er rettet mot arbeid med barn og unge i barnevernet mangelfulle, og gir 

blant annet ikke barnevernsarbeidere god nok kompetanse til å gjøre vurderinger i komplekse saker. 

Ikke minst er kravene til kompetanse i både kommunalt- og statlig barnevern lite definert og ulikt.  

 

LFB MENER AT:  
• Dagens utdanning gir ikke barnevernsarbeidere god nok kompetanse til å gjøre vurderinger i 

komplekse saker i henhold til barnets beste.  
• Barnevernutdanningen må økes fra 3 til 5 år. 

• Innholdet i utdanningen til barnevernsarbeidere er mangelfull og må styrkes.  
• Det bør vurderes om det skal inkluderes mer psykologi inn i barnevernutdanningene.  

• Det skal være større tverrfaglighet i barnevernet. 
• Barneverntjenesten må søke ekstern konsultasjon ved mangel på kompetanse.  
• Det er ikke gitt at det kun er barnevernsfaglig kompetanse som gjør barnevernsarbeidere 

gode til å hjelpe barn.  

• Det bør være forskjellige krav til kompetanse for de ulike stillingene i barneverntjenesten. 
• Det er viktig at det skal være krav til helt spesifikk kompetanse på leder og beslutningsnivå i 

både kommunalt og statlig barnevern.  

• Saksbehandlere må ha relevant utdannelse og kompetanse til å fatte vedtak i tråd med 
gjeldende lover og retningslinjer. 

• Barnevernfaglige vurderinger og vedtak må gjøres av de som har barnevernfaglig 
kompetanse. 

• I tillegg til utdanning bør relasjonskompetansen og personlig egnethet vektlegges. 
• Inntak til barnevernfaglige utdannelser skal ha et system for å undersøke personlig egnethet 

og mellommenneskelig kompetanse 
• Utdanningene bør inkludere forelesninger fra organisasjoner med erfaringskompetanse.   

• Det skal være et krav at alle utdanninger for arbeid med barn inneholder grundig opplæring 
om barns mangfold av smerteuttrykk. 

KONTAKT MED SØSKEN OG ØVRIG FAMILIE  

Ved omsorgsovertakelse ser vi ofte at barnevernsbarn mister kontakt med søsken og øvrig familie de 

føler bånd til (tanter, onkler, besteforeldre osv.). LFB ønsker at fylkesnemndene og 

barneverntjenesten setter fokus på dette når de skal avgjøre samvær. Kontakt med opprinnelige 

foreldre over sosiale medier og telefon er også noe mange barnevernsbarn synes er krevende, og 

dette bør settes større fokus på.  Det er stor variasjon i opplevelser hos medlemmer i LFB om 

hvordan samvær med søsken og øvrig familie blir ivaretatt.  

 
LFB MENER AT:  
• Barn og unge skal ha mulighet til å opprettholde kontakt med søsken og øvrig familie dersom 

barnet selv ønsker det. 

• Det skal legges til rette for å bruke søsken og øvrig familie som ressurspersoner for barnet. 
• Barneverntjenesten skal dekke utgifter som oppstår ved et samvær. 
• Kontakt skjer også over sosiale medier og telefon, og det bør være en lovhjemmel som kan 

redusere dette, dersom det er behov for det. 
• Begrensning i samvær skal faglig begrunnes hos utøvende myndighet med hensyn til barnets 

beste, og barnet skal alltid være informert om begrunnelsen. 
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• Barn og unge som bor på institusjon er i en særlig sårbar situasjon, det er derfor viktig at 
institusjonen i samråd med barnet finner ut av hvilke behov barnet har for kontakt med 
søsken, øvrig familie og venner via mobiltelefon. 

 

KURS OG REKRUTERING FOR Å BLI FOSTERFORELDRE 

I dag kursers fosterforeldre gjennom et PRIDE-kurs som avholdes av Bufetat. PRIDE-kursene er en 

modell Norge og andre land bruker i opplæringen og rekruteringen av fosterforeldre. 

 
LFB MENER AT:  

• Det må evalueres om PRIDE-kursene gir den opplæringen fosterforeldre trenger. 
• Fosterforeldre bør jevnlig gå på kurs, uavhengig av utdanning. 

• Fosterforeldre må lære mer om traumer og psykisk helse. 
• Fosterforeldre må ha opplæring i traumebasert omsorg. 

• Kurset bør inneholde erfaringsbasert kunnskap fra nåværende og tidligere barnevernsbarn. 
• Kursholder bør vektlegge egenheten til fosterforeldrene, blant annet ved å se hvordan 

fosterforeldrene samarbeider. 
• Det skal stilles høye krav for å kunne bli fosterforeldre. 

• Det må opprettes flere tilbud om spesialtilpasset opplæring til slektsfosterhjem. 

• Man skal kunne bli fosterforeldre uavhengig av etnisitet og seksuell orientering. 
• Personlig egnethet, stabilitet og omsorgsevne skal vektlegges mer enn formell kompetanse i 

godkjenningen av fosterforeldre. 

• Alle fosterforeldre skal gjennomføre relevant kursing innen seks måneder etter plassering, 
men aller helst før plassering. 

• Det bør lovfestet at fosterforeldre plikter seg til å motta opplæring gjennom hele perioden 
hvor de er fosterforeldre.  

 

LHBTIQ-BARNEVERNSBARN 

Nasjonale og internasjonale helse- og levekårsundersøkelser viser en overrepresentasjon av psykiske 

helseplager hos LHBTIQ-barnevernsbarn. Undersøkelser viser også at en del LHBTIQ-personer har 

vanskelig for å være åpne i møte med hjelpetjenester og slik sett ikke får rett hjelp til rett tid. 

Forskning viser at LHBTIQ-ungdom er overrepresentert i barnevernet.  

 

LFB MENER AT:  
• LHBTIQ-barnevernsbarn skal bli møtt av barneverntjenesten på lik linje som andre 

barnevernsbarn. 
• Barnevernsansatte burde få tilbud om å gå kurs hvor de kan lære om normer, kjønn, identitet 

og seksualitet. 
• De som er involvert i barn og unges liv skal spørre hvordan de selv ønsker å definere seg og 

bli omtalt, for å hindre ytterligere stigmatisering. 
• Alle skjemaer barnevernsbarn må svare på skal være kjønnsnøytrale, slik at ungdommene får 

muligheten til å definere seg selv. 
• Barneverntjenesten har ansvar for å åpne opp om samtaler rundt kjønn, identitet og 

seksualitet. 
• Departementet må avklare hvem som har samtykkerett når det kommer til 

kjønnskorrigerende behandling når et barn er under barnevernets omsorg. 
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MEDVIRKNING  

Vi ønsker å skille mellom tre nivåer: individ, tjeneste og system. Alle er like viktig.   

  
MEDVIRKNING PÅ INDIVIDNIVÅ  
Medvirkning på individnivå innebærer at den enkelte bruker har innflytelse og påvirkning på eget 

hjelpe- eller behandlingstilbud. Medvirkning på individnivå skjer i sammenhenger hvor barnet er i 

dialog med fagpersoner om forhold knyttet til egne behov. For at medvirkningen skal være reell må 

barnet være informert om sine rettigheter.   

 
MEDVIRKNING PÅ TJENESTENIVÅ 
Medvirkning på tjenestenivå innebærer at barnevernsbarna i sin tjeneste ikke bare skal kunne 

påvirke sin egen sak, men også ha innflytelse på utformingen, gjennomføring og evaluering av den 

enkelte tjeneste. Dette kan for eksempel gjøres gjennom lokale brukerråd.  

 
MEDVIRKNING PÅ SYSTEMNIVÅ  
Medvirkning på systemnivå innebærer at barnevernsbarna er med på å påvirke, utforme og 

kvalitetssikre hele tjenesten på et overordnet nivå. Dette gjøres blant annet gjennom nasjonale 

brukerråd, innspillsmøter og referansegrupper. 

 
LFB MENER AT:  
• Å medvirke er ikke det samme som å bestemme selv. 

• Det enkelte barn skal ha en reell innflytelse på eget hjelpe- eller behandlingstilbud. 
• Den aktuelle tjenesten skal være pliktig til å informere barnet om dets rettigheter. 
• For at medvirkningen skal oppleves nyttig og reell for det enkelte barn er det nødvendig at de 

voksne sikrer nok og god informasjon om muligheten til å si sin mening. 
• Planer for tiltak er en viktig del av medvirkning på individnivå.  

• Av og til ønsker barn å ikke ha en mening, eller å være med å påvirke, dette må respekteres.  

• Trygghet og tillit til barnevernet er en viktig forutsetning for å kunne medvirke.  
• Det skal tilrettelegges for medvirkning på tjeneste- og systemnivå. 
• Det er gjennom medvirkning at barnevernet kan bli bedre på å tilby tjenester som er 

relevante og tidsriktige for barn og unge. 

• Det skal brukes demokratiske organisasjoner i medvirkning på tjeneste og systemnivå. 

 

MELDEPLIKT  

Manglende kunnskap om meldeplikt og saksgang kan gjøre at mange vegrer seg for å si ifra til 

barneverntjenesten om barn som lever under vanskelige forhold. Derfor er det viktig at denne 

informasjonen er tilgjengelig for alle mennesker i Norge. Offentlige ansatte har en plikt til å melde 

ifra til barneverntjenesten, men LFBs erfaring er at det i mange tilfeller ikke blir gjort. Det er barna 

som er i sårbare situasjoner som lider under manglende bekymringsmeldinger til 

barneverntjenesten, noe som i verst tenkelige tilfeller kan føre til store psykiske, fysiske, emosjonelle 

og relasjonelle problemer for disse barna. Derfor er det en forutsetning for barneverntjenestens 

arbeid at de får kjennskap til tilfeller der barn lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling.  

 
LFB MENER AT:  
• Alle har plikt til å melde bekymring så snart man får kjennskap til forhold som er skadelige for 

barns oppvekst. 
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• Alle mennesker i Norge skal gjøre sin plikt ved å tre inn dersom de ser et barn som blir utsatt 
for psykisk eller fysisk vold. 

• Melder må få svar på om barneverntjenesten har vurdert saken. 

• Offentlige ansatte, og spesielt de som jobber med barn, har en særskilt plikt til å melde fra. 
• Det er riktig å sanksjonere i saker der offentlig ansatte, institusjoner eller etater ikke 

overholder meldeplikten. 
• Ledelsen i ulike institusjoner skal inneha riktig informasjon og kompetanse til å overholde 

meldeplikten, samt informere, bistå og veilede ansatte i de respektive instansene om 
meldeplikten. 

• Det skal settes større fokus på de juridiske konsekvensene ved å ikke melde ifra ved mistanke 
om omsorgssvikt. 

 

MIDLERTIDIG OPPHOLD FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE (EMA) 

Et rekordhøyt antall barn som har flyktet alene til Norge får kun bli i Norge til de fyller 18 år, selv om 

mange av disse barna har rett til beskyttelse etter Flyktningkonvensjonen. Det var tenkt at 

midlertidige opphold skulle hindre barn i å legge ut på farlig flukt. Dessverre ser vi at andelen enslige 

barn på flukt har økt, og det finnes heller ingen dokumentasjon som viser at midlertidige tillatelser 

har en slik effekt. Disse barna opplever håpløshet, selvmordsforsøk og flere forsvinner fra mottakene 

de bor på.  

LFB MENER AT:  
• Midlertidig opphold for barn er ikke en human løsning og må avskaffes. 
• Midlertidig opphold hindrer ikke barn i å legge ut på flukt – det ødelegger liv. 
• Alle barn som kommer alene til Norge skal innvilges permanent opphold når de ankommer 

Norge. 
• Ved å innvilge midlertidige opphold til barn bryter Norge barnekonvensjonen. 
 

NAV 

Barn som får ettervern fra barnevernet blir som oftest henvist til NAV når det gjelder økonomisk 

bistand. Det er store variasjoner i landet på hvor godt dette tilbudet er for unge, samt at samarbeidet 

mellom NAV og kommune oppleves som mangelfullt. LFBs medlemmer har påpekt at de opplever det 

som at barneverntjenesten overleverer ettervernet til NAV, mens NAV har egne tariffer og regler 

som gjelder for sitt system. Dette oppleves ustrukturert og man opplever det som å falle mellom to 

stoler i systemet. 

 
LFB MENER AT: 
• NAV skal ikke alene være det ettervernet et barnevernsbarn får. 
• Det bør innføres egne team med en representant fra NAV når ettervernstiltak opprettes. 
• NAV må ha egne økonomiske ordninger for unge under ettervern i barnevernstjenesten. 
• Økonomisk støtte fra barneverntjenesten bør ikke automatisk stoppe hvis man får innvilget 

støtte fra NAV. 
• Barnevernet og NAV må ha tydelig adskilte roller i ettervernet. NAV skal ha ansvar for 

økonomi og arbeid, mens barnevernet skal ha ansvar for oppfølging, ettervern og veiledning.  
 
 



 
 

21 
 
 

OMSORGSOVERTAKELSE  

Forutsetningen for en omsorgsovertakelse er at barnevernet kan gi en bedre omsorg enn de 

opprinnelige foreldrene kan. Det er barnevernet som søker om en omsorgsovertakelse hos 

fylkesnemnda, men fylkesnemnda som tar den endelige avgjørelsen.   

  
LFB MENER AT:  
• Barnets beste skal være førende i omsorgs- og samværsavgjørelser. 
• Omsorgsovertakelse er det mest inngripende tiltaket barnevernet har, og premisset må være 

at barnevernet kan gi bedre omsorg enn foreldrene. 

• Hjelpetiltak må alltid være prøvd før omsorgsovertakelser som ikke er akutte gjennomføres. 
• Omsorgsovertakelse er i noen tilfeller det eneste riktige. 
• Barnevernsbarns rett til ivaretakelse av religion, etnisitet og seksuell orientering skal ivaretas. 

• I alle inntakssamtaler i forbindelse med flytting skal det være inkludert et spørsmål om 
hvilket navn og pronomen ungdommen foretrekker. 

 

OPPRINNELIGE FORELDRE  

For mange barn er det viktig at foreldrene ivaretas etter en omsorgsovertakelse, ettersom mange har 

fungert som omsorgspersoner for sine foreldre i forkant av flyttingen. Ofte har barna og foreldrene 

samme saksbehandler og dette kan føre til at saksbehandlerens lojalitet ligger hos foreldrene framfor 

hos barnet – dette svekker barnets tillit til barnevernet og er svært uheldig.  Flere av våre 

medlemmer har erfart at foreldrenes behov og ønsker har blitt sterkere vektlagt enn barnets beste i 

omsorgssaker. Derfor er det viktig at barnevernet innhenter informasjon fra flere parter for å kunne 

gjøre en god vurdering.  

 
LFB MENER AT:  
• Barn bør ikke ha samme saksbehandler som sine opprinnelige foreldre etter en 

omsorgsovertakelse. 
• Opprinnelige foreldre skal tilbys veiledning og oppfølging gjennom riktig hjelpeinstans til å bli 

bedre foreldre eller samværsforeldre ut fra behov. 
• Oppfølging av opprinnelige foreldre bør legges inn i en annen tjeneste enn barnevern. Dette 

skal ikke gå på bekostning av informasjonen opprinnelige foreldre har krav på. 
• Barn skal bli hørt i samværsspørsmål, også hvis barnet har andre ønsker enn hva de 

opprinnelige foreldrene har. 

• Barn som har blitt utsatt for vold eller omsorgssvikt av foreldrene skal beskyttes i 
samværsspørsmål, selv når de er for små til å ytre sin mening om samvær. Hensynet til 
barnet skal veie tyngre enn opprinnelige foreldres behov. 

• Der det er tenkt at barn skal tilbake til opprinnelige foreldre, må det opprettes et strukturert 
samarbeid mellom fosterhjem, opprinnelige foreldre og barnet selv, for å sikre at 
tilbakeføringen blir til det beste for barnet. 

• Utviklingsstøttene tilknytning skal vektlegges tyngre enn biologiske bånd når det gjelder 
omsorgsansvar. 

• Samtaler med barn om bosted og samvær bør foregå uten at de opprinnelige foreldrene er 
tilstede. 
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POLITIBRUK I BARNEVERNSSAKER  

Politibruken i barnevernssaker har økt de siste årene. Barnevernet kan blant annet benytte seg av 

bistand fra politiet under en akutt omsorgsovertakelse, på barneverninstitusjoner og hvis 

barnevernsbarn rømmer fra fosterhjemmet eller institusjonen sin.  

 
LFB MENER AT: 
• Barnevernet skal aldri benytte seg av uniformert politi. 

• Politiet må dokumentere de vurderingene og avgjørelsene de tar, og barn som utsettes for 

politibruk skal ha tilgang til denne dokumentasjonen i ettertid. 

• Politiutdannelsen må innehold meg om hvordan politiet skal bistå når barn er involvert i saken.  

• Det må skje en bevisstgjøring og tydeliggjøring av retningslinjer rundt bruk av politi i 

barnevernet. 

 

 

SAMARBEID MED ANDRE TJENESTEYTERE  

Mange barnevernsbarn trenger hjelp og støtte fra flere instanser. Det kan være helsepersonell, 

psykolog, PP- tjenesten, fastlege eller andre i hjelpeapparatet. Det bør være en selvfølge med 

samarbeid på tvers av tjenesteytere med ulikt lovverk. Dette vil sikre nødvendig hjelp til den enkelte 

og vil gi større muligheter for at tiltakene har den ønskede effekt.  

 
LFB MENER AT:  
• Det må sikres samarbeid mellom alle instanser i det enkelte barns liv. 

• Det er viktig at barnevernet følger opp det allerede lovfestede koordineringsansvaret mellom 
barnevernet og andre tjenesteytere. 

• Opplysningsplikten overgår taushetsplikten, og dette er grunnleggende for at forskjellige 
instanser skal kunne samarbeide for barnets beste. 

• Det må være en gjensidig informasjonsplikt der det har direkte betydning for barn og unges 
liv. 

 

SAMVÆR  

For noen barn kan det være viktig med jevnlig og god kontakt med sine foreldre, mens for andre kan 

samvær oppleves som belastende. Mange opplever det som positivt å få hjelp til å begrense eller 

opprettholde kontakten med foreldrene. På samme måte er det også viktig å få muligheten til å ha 

kontakt med søsken og slekt.  

 
LFB MENER AT:  

• Samvær skal skje etter barns ønske og behov, og barnet skal få hjelp til å både begrense og 
opprettholde kontakt etter eget ønske. 

• Samvær bør være et jevnt samarbeid mellom barnevernet og barnet, og barnevernets rolle 
bør være å tilrettelegge for barnets behov. 

• Barn skal bli hørt i samværsspørsmål. Barnets ønske skal vektes tyngre enn andres ønske i 
samværsspørsmål – spesielt når disse er motstridene. 

• Barnet bør få være med på å bestemme hvor lenge samvær skal vare. 
• Barnas daglige omsorgspersoner bør gis tillit til å bistå barnet i å begrense samvær selv etter 

fylkesnemndas beslutning. 
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• Barn skal få nødvendig veiledning i hvordan de kan beskytte seg selv i sosiale medier. 

• Det må tilrettelegges for at barn kan fortsette å ha kontakt og samvær med søsken og andre 
nære personer. 

• Samvær bør ikke settes ut fra en førende trend, men vurderes konkret i hver sak.  
• Barneverntjenesten må følge med på hvordan samværet påvirker barnet, og begrense eller 

øke samvær etter behov.  
 

SANKSJONER VED AVVIK OG LOVBRUDD  

Det kommer stadig frem at det skjer en rekke lovbrudd og avvik i barnevernet i dag. Dette får få eller 

ingen konsekvenser for de ansvarlige, og er med på å true barn og unges rettssikkerhet i møte med 

barnevernet. LFB tror også det er flere mørketall her og samtidig er rapporteringen til 

tilsynsmyndigheter ofte basert på egenrapporteringer fra barnevernstjenester, altså basert på tillit 

mellom barnevern og tilsynsmyndighet. Dette tror vi derfor ikke gir korrekte tall og mange barn/unge 

får derfor ikke riktig hjelp til riktig tid.  

 
LFB MENER AT:  
• Saker som går til statsforvalteren og der lovbrudd dokumenteres, skal dette sanksjoneres 

med bøter eller lignende. 
• Det bør vurderes å utarbeide sanksjoner for ansatte som arbeider med barn og unge og som 

bryter meldeplikten. 
• De som jobber i barnevernet bør ha autorisasjon på lik linje med helsevesenet.  

• Brudd på barnevernloven skal få konsekvenser for tjenesteyter. 
• Ansatte som jobber med barnevernsbarn og som begår lovbrudd, utøver unødig makt eller 

svikter skal ikke beskyttes av annet regelverk over barnevernloven.  
 

SØSKEN  

Søsken fortjener å vokse opp sammen. Mange barnevernsbarn blir splittet ved en 

omsorgsovertakelse og for barna kan det være særdeles traumatisk å ikke videreføre en relasjon som 

potensielt har vært svært viktig i deres oppvekst. Søsken er ofte sterkt knyttet til hverandre  

 

LFB MENER AT: 
• Barnevernstjenesten skal la søsken kan bo sammen i fosterhjem, dersom det ikke er særlige 

grunner som taler mot det. 
• Det skal alltid forsøkes å finne fosterhjem som kan ta imot søsken, dersom ikke særlige 

grunner taler mot det. 
• Barnevernstjenesten skal alltid gjøre vurderinger om plassering av søsken sammen når en 

fremmer sak om omsorgsovertakelse. 
• Det må være et stort fokus på rekruttering av fosterhjem som kan ta imot søsken. 

• I de tilfeller hvor det ikke er mulig å plassere søsken sammen skal det, om barna ønsker det, 
tilrettelegges for et samvær som samsvarer med barnets beste og barnas ønsker. 

• Det skal alltid utarbeides en plan for søskensamvær, og barna skal oppmuntres til samvær 
med søsken. 

 

TAUSHETSPLIKT  

Formålet med taushetsplikten er å beskytte barnet mot at personlig informasjon misbrukes eller at 

uvedkommende får innsyn.  
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LFB MENER AT:  
• Det bør utarbeides klare, felles retningslinjer for hvordan taushetsplikt og opplysningsplikt 

skal etterfølges. Disse må implementeres på saksbehandlernivå. 
• Opplysningsplikten skal gå foran taushetsplikten i tverrfaglig samarbeid. 
• Barnevernets bruk av taushetsplikt må gjennomgås og det må iverksettes tiltak som sikrer 

åpenhet og innsyn i barnevernets arbeid. 
• Det bør gjøres enklere for barn og unge å oppheve taushetsplikten mellom instansene slik at 

de kan samarbeide bedre. 

 

TILLITSPERSON  

Barnevernsbarn opplever enormt mange utskiftninger av mennesker de skal forholde seg til, dette 

kan skape mye utrygghet og mistillit. I barnevernloven er det derfor innført retten til å ha med seg en 

tillitsperson i alle møter med barnevernet, barnet kan også velge å ikke ha med en tillitsperson.  

 
LFB MENER AT:  
• Alle barnevernsbarn skal ha en tillitsperson de selv har valgt, dersom de ønsker det, og de 

skal alltid ha muligheten til å ha med seg denne personen i alle samtaler.  
• Barnevernet skal hjelpe barnet med å finne en tillitsperson, hvis barnet selv ønsker det.  
• Det bør sikres at tillitspersonen er der over lengre tid selv om barnet skulle flytte. 
• Utgifter i forbindelse med oppgaven til tillitspersonen bør dekkes av barnevernet.  

 

TILSYN  

LFB ønsker å skille mellom tilsyn av barneverntjenestene, i fosterhjem og tilsyn på institusjonene 

fordi det i dagens ordning er ulik praksis på hyppighet, og det er oppnevnt tilsynsførere fra 

forskjellige instanser.  

 
TILSYN AV BARNEVERNTJENESTENE 
Det fremkommer stadig informasjon om barneverntjenester i landet som ikke har fulgt lover, 

prosedyrer eller sikret gode tjenester for barna i den gjeldende kommune. I dag føres det ikke 

regelmessig tilsyn av barneverntjenestene, som gjør at svikt og svik ikke blir avdekket.  

 
LFB MENER AT: 
• Det må innføres hyppigere og tydeligere kontroll av hvordan barnevernet utfører sitt arbeid.  
• Tilsyn av den enkelte barneverntjeneste bør skje regelmessig. 
• Tilsyn av den enkelte barneverntjeneste bør legges til et uavhengig kontrollorgan.  
• Et kontrollorgan som skal føre tilsyn hos den enkelte barneverntjeneste bør også ha ansvar 

for at mangler, avvik og lovbrudd blir fulgt opp til det er rettet opp.  
• Tilsyn av barneverntjenestene bør ikke meldes på forhånd.  
• Det skal være muligheter for å sanksjonere når tilsyn avdekker lovbrudd og avvik.  
 
TILSYN I FOSTERHJEM  
Tilsyn i fosterhjem gjøres i dag av en tilsynsperson som er valgt av barneverntjenesten. Selv om 

intensjonen bak en tilsynsperson er at det skal være den samme under hvert tilsyn forteller mange 

barnevernsbarn at det er hyppige utskiftninger. Tilsynet som tilsynspersoner utfører er en av få 
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muligheter for å sjekke et om et fosterhjem er egnet, men også en viktig mulighet barnet har til å 

ytre sine behov og bekymringer.  

 
LFB MENER AT:  
• Fosterbarn skal bli hørt angående hvem de ønsker og ikke ønsker som tilsynsperson. 
• Det er viktig at alle som bor i fosterhjem har en tilsynsperson som de har tillit til og som er til 

stede over lang tid. 
• Barneverntjenesten skal følge opp rapporter fra tilsynspersoner, og det bør få konsekvenser 

hvis dette ikke skjer. 
• Det bør utføres en uavhengig kontroll på hvorvidt barnevernet følger opp rapporter fra 

tilsynspersoner. 
• Informasjon som fremkommer ved tilsyn i fosterhjem skal gis til barneverntjenesten for 

vurdering, ikke direkte til fosterforeldrene. 
• Det skal jobbes aktivt for at tilsynsmyndighetene fra statsforvalteren også skal bli mer 

tilgjengelige for barn og unge bosatt i fosterhjem. 
• Beredskapshjem er midlertidige fosterhjem som det også skal føres jevnlige tilsyn hos.  

• Ved besøk av tilsynsperson skal det tilrettelegges for at barnet skal kunne uttale seg fritt uten 
påvirkning av fosterforeldrene. 
 

TILSYN PÅ INSTITUSJON  
Tilsyn på barneverninstitusjoner gjøres av statsforvalteren, og skal spesielt avdekke mangler og 

problemer ved omsorgen og behandlingen institusjonene gir. Siden det er statsforvalteren som fører 

tilsyn er det ikke gitt at det er samme person som kommer på alle tilsynene.  

 
LFB MENER AT:  
• Det skal jobbes aktivt for at tilsynsmyndighetene skal bli mer tilgjengelige for barn og unge 

som bor på institusjon. 
• Når barn på institusjon ytrer en bekymring må tilsynsmyndigheten følge opp denne, og 

informere barnet om prosessen.  
• Tilsyn på institusjon skal fortrinnsvis legges til tider på døgnet hvor barn og unge er tilstede. 
• Når det føres tilsyn må det tilrettelegges for at det snakkes med de fleste som bor på 

institusjonen. 

• Tilsynsmyndighetene bør tilbringe tid med ungdommene for å få et helhetlig inntrykk av 
ungdommenes situasjon, og for å i større grad kunne snakke sammen på en slik måte at 
ungdommene føler seg trygge på å si hva de egentlig mener. 

• Tilsynsmyndighetene skal snakke med barn alene, eller med noen barnet er trygg på - uten 
andre ansatte tilstede. 

• Det bør tilrettelegges for at barn og unge har mulighet til å kontakte tilsynsmyndighetene 
med bekymringer utenfor selve tilsynet. 

• Statsforvalterens tilsyn bør være likt over hele landet, og de bør ha noen veiledende føringer 
som sikrer at tilsynet fremmer barns rettssikkerhet uavhengig av fylke. 

• Tilsyn på institusjoner skal ha samme retningslinjer, selv om de er offentlige eller private. 

 

TRAUMER   

Mange av barna som er eller har vært under barnevernets omsorg har vært utsatt for 

traumatiserende hendelser. Traumer er en naturlig reaksjon på traumatiserende hendelser, og man 

ikke er syk hvis man har en naturlig reaksjon. Barn og unge som har vært utsatt for farer lærer seg å 

være i beredskap for nye farer. Hos barn som har vært utsatt for dette over lang tid kan områder i 



 
 

26 
 
 

hjernen bli organisert og bygd opp rundt fare. Dette kan også forekomme selv når barnet har 

kommet i trygge omgivelser. Hvis de rundt barnet er bevisste på dette kan man unngå mange 

misforståelser.   

 
LFB MENER AT:   
• Det er viktig med kunnskap om traumer. 
• Det må være mer fokus på traumer og traumebevissthet i utdanninger, barnehage og skole. 
• Kurs om traumer og traumebevisst omsorg bør inneholde brukerkunnskap. 
• Alle som jobber med barn må ha en bredere kunnskap om hva traume og PTSD er.  

• Hjelpen som skal bidra til å leve med traumene må tilpasses i forhold til opplevelsen som har 
forårsaket traumet. 

• Det er viktig at barn og unge får tilbud om behandling tidlig nok og tilpasset seg selv.  
 

TVANG  

Tvangsbruk på barneverninstitusjon eller i fosterhjem kan både være nødvendig og livreddende, men 

den kan også oppleves svært belastende og traumatisk for barnet som blir utsatt for den. I dag er 

adgangen til bruk av tvang mot barn på barneverninstitusjon regulert i rettighetsforskriften. For 

fosterhjem finnes det ingen regulering av tvangsbruk.  

 
LFB MENER AT:  
• Barnevernsbarn skal ikke bli utsatt for unødvendig tvangsbruk. 

• Forebyggende tiltak må alltid være prøvd før en voksen utøver tvang, disse tiltakene skal 
dokumenteres. 

• Det må være tydeligere retningslinjer for hva som etter loven kan defineres som tvang.  
• Det må utarbeides tydeligere rutiner på alle institusjoner for obligatorisk opplæring og 

oppfølging av rettighetsforskriften. 
• Barn og unge skal få grundig oppfølging etter bruk av tvang. 

• Ungdommen skal få skrive sin egen forklaring i tvangsprotokollen i eget brev som blir 
forseglet og oversendt til fylkesmannen, saksbehandler og andre relevante instanser. 

• Det må opprettes et uavhengig og lett tilgjengelig kontrollorgan som har som oppgave å sikre 
barns interesser og forhindre maktovergrep i fosterhjem, på institusjon og liknende tiltak. 

• LFB anerkjenner at bruk av tvang i noen tilfeller er nødvendig for barnets beste sett i 
sammenheng med plasseringsgrunnlaget og kan på lang sikt være til fordel for barnets 
utvikling  . 

• Det bør i større grad skilles mellom hva som er omsorg og hva som er tvang. 

• Det må settes et større fokus på tvang i fosterhjem, og det bør utredes om adgangen til tvang 
skal forskriftsfestes eller inkluderes i barnevernloven.  

  

UFØDTE BARN  

Barn som ennå ikke er kommet til verden har krav på vern og beskyttelse. I svangerskapet kan barn 

bli utsatt for skadelig adferd fra foreldre som vil gi dem utfordringer allerede i starten av livet. I dag 

er det slik at barnevernet ikke har noen myndighet til å hjelpe disse barna før de er født, det er kun i 

tilfeller der det er rusproblematikk som gir myndighetene mulighet til tvangsbehandling. Men det er 

også andre områder som kan gi barnet skader ved livets start som psykisk sykdom, vold o.l.  

 
LFB MENER AT:  
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• Ufødte barn har også krav på vern og beskyttelse der de blir utsatt for skade i svangerskapet. 
 

URFOLK OG NASJONALE MINORITETER 

Samer er definert som urfolk etter internasjonal lov, mens kvener, jøder, skogfinner, rom og 

romanifolk er definert som nasjonale minoriteter. Urfolk og nasjonale minoriteter har ekstra 

rettigheter som er uttrykt i internasjonale konvensjoner og nasjonale lover. Dette inkluderer blant 

annet retten til å uttrykke og bevare sin kultur, religion og sitt språk. Dette gjelder også når barnet er 

under barnevernets omsorg. Det hender at samiske barn plasseres i norsktalende fosterhjem uten 

mulighet til å praktisere det samiske språket og kultur, eller at samiske barn som ikke snakker norsk 

blir akuttplassert i et norsktalende beredskapshjem uten mulighet til å kommunisere.  

 
LFB MENER AT: 
• Det skal etterstrebes at samiske barn plasseres i samisktalende fosterhjem eller i område 

hvor de får muligheten til å daglig kommunisere på samisk i skole/barnehage, og 
opprettholde sin samiske kultur. 

• Det skal være nok samisktalende fosterhjem og beredskapshjem som snakker de ulike 
samiske språkene. 

• Det skal etterstrebes at det er bred kompetanse om urfolk og nasjonale minoriteters 
rettigheter over hele landet. 

• Samiske barn har rett til å bevare sitt samiske språk og kultur når de plasseres i fosterhjem. 
• Det skal tas hensyn til barnets religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. 
 
 

UTDANNING FOR BARNEVERNSBARN  

Mange barnevernsbarn møter på utfordringer når det kommer til utdanning. Det å mestre skolen har 

mye å si for levekår og helse senere i livet, og manglende utdanning er en viktig risikofaktor for 

utenforskap i voksen alder.  

 
LFB MENER AT:  

• Det må være sterkt fokus på samarbeid mellom skole og barneverntjeneste for å sikre at barn 
ikke faller utenfor. 

• Det må tilrettelegges for at barnevernsbarn får tatt videregående utdanning når de er i stand 
til det, selv etter oppbrukt skolerett. 

• Det må jobbes aktivt og på tvers av departementene og direktoratene for å sette fokus på 
utdanning for barnevernsbarn.  

• Skoler bør tilrettelegge, være fleksible og løsningsorienterte for å sikre at barnevernsbarn 
mestrer og fullfører utdanningen. 

• Det skal gis ressurser til skoler for å muliggjøre fleksible løsninger for barnevernsbarn. 

• Barn som har vært utsatt for omsorgssvikt, overgrep eller traumer skal ha mulighet for å søke 
om endret fraværsgrense i videregående skole. 

• Det må gjøres tidlig og jevnlig kartlegging av både psykososiale og faglige utfordringer. 
• Det må etableres tverrfaglig team i alle kommuner og fylkeskommuner som har ansvaret for 

følge opp barnevernsbarn i skolen. 
• Barnehager og skoler skal sørge for at sine ansatte skal ha oppdatert kunnskap om 

traumebevisst omsorg. 
• Det skal være klare mål om barnevernsbarnas utdanningsløp i tiltaksplaner og 

handlingsplaner. 
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• Barnevernsbarn skal delta i utdanningsløpet, inkludert barnehage, på like linje som barn på 
samme alder. 

• En tillitsperson på barnets utdanningsinstitusjon skal delta i ansvarsgruppemøtene.  
 

 

UTDANNINGER FOR ANDRE SOM SKAL JOBBE  MED BARN 

Det er mange som daglig er i kontakt med barn gjennom arbeidet sitt som har liten eller ingen 

kunnskap om vold, overgrep og omsorgssvikt eller smerteuttrykkene som kan komme av dette. LFB 

ønsker et fokus på hva som må inkluderes i deres utdanninger.  

 
LFB MENER AT: 
• Alle førskole- og lærerutdanninger må ha mer opplæring i forvaltning som berører barn og 

unge. 
• Alle førskole- og lærerutdanninger må ha opplæring i å avdekke vold, overgrep og 

omsorgssvikt. 
• Barnefaglige utdannelser skal ha opplæring i hvordan man kan kommunisere godt med barn 

og unge.  
• Enhver barnevernfaglig utdanning må ruste ansatte til å håndtere truende og voldelig atferd 

på en måte som ivaretar barn. 
• Praksis i utdanningene bør ta sikte på å gi studentene innblikk i arbeidsplasser som jobber 

direkte med barn og ungdom.  
• Det skal være et krav at alle utdanninger for arbeid med barn inneholder grundig opplæring 

om barns mangfold av smerteuttrykk. 
 

VOLD OG OVERGREP 

Mange barn i barnevernet har blitt utsatt for vold. Det kan være fysisk, psykisk, seksualisert eller 

materialistisk vold. Dette setter livsvarige spor hos mange, og LFB opplever at kompetansen for å 

avdekke og ivareta dette ikke er tilstrekkelig i flere tjenesteledd. Reaksjoner på å ha blitt utsatt for 

vold, overgrep og traumer kan også komme etter lang tid, noe som gjør at hjelpeapparatet må være 

beredt til å tilby hjelp når behovet skulle oppstå. Barn som har opplevd dette har et spesielt stort 

behov for støtte, trygghet, sikkerhet, omsorg og hjelp til å håndtere uttrykkene de får som 

konsekvens av dette.  

 
LFB MENER AT: 
• Alle barn i Norge skal vite at hva voksne ikke har lov å gjøre mot dem.  
• Oppfølingen som gis til voldsutsatte barn er ikke god nok.  
• Barn som har blitt utsatt for vold eller overgrep skal ha rett på tilstrekkelig hjelp og 

oppfølging.  
• Voksne som har blitt utsatt for vold eller overgrep i barndommen skal ha rett på tilstrekkelig 

hjelp og oppfølging.  
• Alle instanser som har kontakt med barn og unge skal ha en handlingsplan for hva de skal 

gjøre når omsorgssvikt, vold og overgrep avdekkes.  
• Mange barn har sterke smerteuttrykk som følge av volden og overgrepene, voksne må 

fortsatt ta utgangspunkt i årsaken og ikke bare uttrykkene til barnet.  
• De voksne rundt barnet bør få den opplæringen og hjelpen de trenger for å best mulig følge 

opp barnet.  
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• Barn som har blitt utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt av foreldrene skal beskyttes i 
samværsspørsmål, spesielt når de er for små til å ytre sin mening om samvær  
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LFBLM2021 – SAKSFREMLEGG 

9 – 21 Valg av valgkomité 

Møtedato 24.04.2021 

Saksbehandler  Styret 

Vedlegg 1 Presentasjon av kandidatene 

PRESENTASJON AV SAKEN 

Det er styret som legger frem et forslag til hvem som skal sitte i valgkomiteen. Vi har vært veldig 
fornøyde med arbeidet komiteen har gjort dette året, og vi er glade for at alle ønsker å stille til 
gjenvalg.  

Styret innstiller derfor på at den sittende valgkomiteen får fortsette sitt arbeid. Sittende valgkomité 
består av:  
Leder: May Lisbeth Smeby 
Medlem: Ellen Galaasen 
Medlem: Ida Helene Ness Mortensen 

PRESENTASJON AV SAKEN 

Landsmøtet vedtar styrets innstilling. 



EGENPRESENTASJON VALGKOMITE LFB 

Navn: 

May Lisbeth Smeby 

Alder: 

Snart 65 år 

Bosted:  

Øvre Eiker kommune 

Yrke og arbeidsplass: 

Jeg jobber i Frelsesarmeens barnevern. Der jobber jeg i administrasjonen og har ansvar for 

avtaler og anbud. Min utdannelse er barnevernspedagog med videreutdanning i ledelse. Har 

vært leder på flere ungdomsinstitusjoner. 

Hva er din motivasjon for å bidra i valgkomiteen i LFB: 

LFB er en viktig demokratisk organisasjon og det er en glede for meg å kunne gjøre en 

innsats. I mitt arbeid har jeg samarbeidet med organisasjonen i forbindelse med seminarer. 

På min arbeidsplass har vi også samhandlet med erfaringskonsulenter i fagutvikling. Alle LFB 

folka jeg har møtt er kloke, sterke og engasjerte – det er inspirerende for meg. 

Erfaring fra organisasjonsarbeid som kan være relevant for dette vervet: 

I min rolle som koordinator for Ideelt Barnevernsforum samhandler jeg med folk fra andre 

organisasjoner, politikere og byråkrater.   

Hva mener du vil være dine styrker inn i et slikt verv: 

Jeg har lang erfaring som veileder i ulike virksomheter, kan se flere sider av en sak og er 

løsningsfokusert. 

Er det andre ting du ønsker å si noe om? 

Valgkomiteen har vært et godt team som har delt på oppgaver og diskutert oss fram til 

innstilling og anbefalinger. Vi har blitt kjent med organisasjonen og gjort oss nyttige 

erfaringer. Jeg kan gjerne være med i valgkomiteen 1 år til. 

Vedlegg 1



EGENPRESENTASJON VALGKOMITE LFB 

Navn: Ellen Galaasen 

Alder: 49 og et halvt 

Bosted: Oslo, ved Carl Berner 

Yrke og arbeidsplass: Barnevernspedagog, nå barnevernsbyråkrat i Bufdir 

Hva er din motivasjon for å bidra i valgkomiteen i LFB:  

LFB er en unik organisasjon, som bør få all mulig støtte fra alle kanter. I mitt eget arbeid i 

Bufdir, men også i andre organisasjoner der jeg er aktiv (BiA – Barnevernspedagogene i 

Akademikerforbundet og NBS – Norsk Barnevernsamband) så er LFBs stemme viktig. LFB er 

viktig for alle oss som er en del av eller bryr oss om barnevernsfeltet, fordi LFB er med å 

påvirke. Men aller mest syns jeg det er viktig at LFB utvikler seg som en 

medlemsorganisasjon, der barn og unge, og voksne, med barnevernserfaring kan skape 

kraften som trengs for å påvirke.  

Erfaring fra organisasjonsarbeid som kan være relevant for dette vervet: 

Jeg er til daglig tillitsvalgt for Akademikerforbundet og UNIO ved min arbeidsplass, og sitter i 

styreverv i BiA og NBS, samt Wøyenstiftelsen på fritiden. Jeg har hatt mange ulike verv siden 

jeg var student, og startet min karriere i FR (student), deretter FO før jeg gikk inn i 

Akademikerforbundet.  

Hva mener du vil være dine styrker inn i et slikt verv: 

Det er en egen kraft i å jobbe sammen med andre mennesker i organisasjoner med bestemte 

mål og hensikter. Det er viktig å bygge sunne kulturer i fellesskapet, og det kreves et 

kontinuerlig utviklingsblikk fra de som påtar seg lederroller. Gjennom min brede 

organisasjonserfaring, er dette kunnskap jeg tar med meg inn i valgkomitearbeidet.  

Er det andre ting du ønsker å si noe om? 

Vi som sitter nå har sittet siden 2019, og det er en fin gjeng, der vi utfyller hverandre! Det er 

en fordel at vi nå i 2021 er blitt bedre kjent med organisasjonen, og det vil være et godt 

grunnlag for arbeidet neste år dersom vi skulle bli valgt.  
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EGENPRESENTASJON VALGKOMITE LFB 

Navn: Ida Helene Ness Mortensen 

Alder: Snart 26 år 

Bosted: Bergen 

Yrke og arbeidsplass: 

Jeg holder for tiden på med en bacheloroppgave, og jobber forhåpentligvis i en barnehage 

som barnehagelærer om ikke lenge. 

Hva er din motivasjon for å bidra i valgkomiteen i LFB: 

Min motivasjon for å bidra i valgkomiteen i LFB er blant annet den æren det er å få være 

med å påvirke hvem som skal være med å videreutvikle LFB, i tillegg til hvem som skal sitte i 

kontrollkomiteen, for å sikre at vedtak gjort på Landsmøtet, blir fulgt opp.  

Erfaring fra organisasjonsarbeid som kan være relevant for dette vervet: 

Gjennom utdanningen har jeg vært gjennom ulike temaer som ledelse, teamarbeid, 

veiledning og organisasjonslæring. I tillegg har jeg tidligere hatt ulike verv i den lokale 

hundeklubben i Nord-Norge.  

Jeg har nå sittet i valgkomiteen siden 2019, og etter et litt amputert 2020, føler jeg at vi har 

kommet godt inn i valgkomitearbeidet.  

Hva mener du vil være dine styrker inn i et slikt verv: 

Jeg er erfaringskonsulent i LFB, noe som gjør at jeg kjenner organisasjonen godt. Jeg er aktivt 

med på aktiviteter LFB arrangerer og føler jeg kjenner en del av medlemmene, på en annen 

måte enn de øvrige valgkomitemedlemmene gjør. Jeg er reflektert og liker å jobbe sammen 

med andre mennesker, men kan godt jobbe selvstendig når det kreves.  

Er det andre ting du ønsker å si noe om? 

Det skal sies at samarbeidet i dagens valgkomite har fungert veldig fint – og dette kan også 

ha innvirkning på min motivasjon til å fortsette å bidra i valgkomiteen i LFB. 
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Valgkomiteen  

Vedlegg 1 Valgkomiteens innstilling 

Vedlegg 2 Presentasjon av kandidatene 

PRESENTASJON AV SAKEN 

Det er valgkomiteen som legger frem et forslag på hvem som skal sitte i kontrollkomiteen til LFB. 
Kontrollkomiteen er de som skal passe på at organisasjonen følger vedtak landsmøtet har gjort, og at 
prosessene er ryddige.  

Dette er de valgkomiteen innstiller til kontrollkomité: 
Leder: Ole Henrik Kråkenes 
Medlem: Randi Talseth 
Medlem: Sissel Bjørsvik 

INNSTILLING 

Landsmøtet vedtar valgkomiteens innstilling. 



Til Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)  

Ved styret 

VEDRØRENDE INNSTILLING TIL STYRE OG KONTROLLKOMITE LANDSMØTE APRIL 2021 

Valgkomiteen har via administrasjonen sendt ut informasjon og anmodning om å komme med forslag 

til styremedlemmer og kontrollkomitemedlemmer. Vi har vært i kontakt med nåværende 

medlemmer og spurt om de ønsker å stille seg til disposisjon for gjenvalg. Vi har avholdt flere intervju 

på Teams eller telefon. Med basis i dette arbeidet fremlegger valgkomiteen med dette sin innstilling 

til Landsmøtet for LFB for perioden 2021-2022.   

Valgkomiteens erfaringer fra arbeidet med noen anbefalinger for organisasjonen fremover: 

Valgkomiteen vil innledningsvis komme med noen anbefalinger som bygger på erfaringer i prosessen 

fram til vår innstilling.  

Landsforeningen for barnevernsbarn er en viktig organisasjon som er sterkt ønsket av politikere, 

myndigheter, fagfeltet og ikke minst barnevernsbarn. Organisasjonen er i vekst og har som mål å 

profesjonalisere seg mer. Det kan bety endring av styrets funksjon og betinger et kontinuerlig fokus 

på videreutvikling av organisasjonen. Dette er et arbeid som må ha styrets fokus, der et godt 

samarbeid med administrasjonen er sentralt for å lykkes. 

Vi råder styret og administrasjonen til å sette et videre fokus på å bygge organisasjonen. Det er viktig 

både å jobbe med å styrke medlemsdemokratiet og å sikre at alle regioner og ulike ledd i 

organisasjonen jobber i samme retning. 

Styret bør jobbe samlet slik at all god kompetanse og ulike perspektiver danner grunnlag for politikk 

og vedtak.  

Leder, nestleder og daglig leder har et særskilt ansvar for god samhandlingskultur i organisasjonen., 

og at god arbeidsfordeling gjøres for å følge opp styrets politikk og vedtak. 

Vi anbefaler at det gjennomføres felles opplæring for styret og administrasjonen med fokus på 

ansvar, oppgaver og rolleforståelse. 

Vi anbefaler også at leder, nestleder og daglig leder kan motta veiledning i forhold til sin rolle 

særskilt. Gjerne fra en utenfor organisasjonen som kan støtte dem i sin ledergjerning for 

organisasjonen. 

Valgkomiteens innretning i arbeidet med å innstille kandidater til LFBs styre: 

LFBs vedtekter gir retning for valgkomiteens arbeid:  

6.3 KOMPETANSE I STYRET  
Styret i organisasjonen har et stort ansvar for å følge opp vedtak, gjøre gode prioriteringer og 
fatte gode beslutninger for organisasjonen. Det er derfor nødvendig at en viss form for  
kompetanse ivaretas av medlemmene i styret.  

Styret skal til enhver tid inneha kompetansen som er listet opp under. Kompetansen kan 
ivaretas av ett eller flere styremedlemmer. 
• Organisasjonserfaring, henholdsvis styrearbeid
• Barnevernpolitiskerfaring
• Arbeidsgiverkompetanse
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Overordnet har valgkomiteen jobbet for å sette sammen et solid styre som kan fortsette det gode 

arbeidet LFB har gjort over mange år. Vi har lagt vekt på stabilitet og i stor grad videreføring av 

dagens styre. Valgkomiteen oppfatter at de som har stilt seg til videre disposisjon, og nye kandidater, 

har engasjement og vilje til å jobbe for LFBs beste. Vi vurderer at de samlet sett innehar den 

kompetansen som vedtektene etterspør.  

Vi innstiller på at nåværende leder og nestleder fortsetter i sine posisjoner. De har fungert sammen i 

et halvt år i disse posisjonene, og vi vurderer at denne konstellasjonen er hensiktsmessig å fortsette 

med for det neste året. Det sikrer kontinuitet, og de vil sammen ha et godt grunnlag for å lede 

organisasjonen fremover, sammen med øvrig styre og daglig leder.  

Ifølge vedtektene punkt 6.2 sammensetting, kan det velges styremedlemmer uten egenerfaring fra 

barnevernet. Valgkomiteen oppfatter at det er enighet i organisasjonen om at det er mest 

hensiktsmessig at flest mulig har egenerfaring. Når vedtektene allikevel gir en åpning for å supplere 

styret med kompetanse og perspektiver som kan styrke styrets virksomhet, er det viktig at dette 

benyttes med varsomhet. Vi mener samtidig dette gir organisasjonen noen muligheter for å finne 

kandidater som kan komme inn med viktig kompetanse og med nettverk som gagner LFBs 

virksomhet på nye måter. Valgkomiteen vurderer at vi har funnet en egnet kandidat som kan oppfylle 

dette, og som blant annet gjennom sitt nettverk kan styrke arbeidet og forankringen for LFB. 

Vi mener denne innstilingen gir LFB et veldig godt grunnlag for arbeidet etter landsmøtet. Vi er 

imponert over engasjementet og bredden i kunnskapen til de vi har vært i kontakt med.  

I det videre omtales kandidatene kort i innstillingen. Ny kandidat omtales noe mer enn de øvrige 

fordi personen er ny for organisasjonen. Egenpresentasjonene er vedlagt denne innstillingen.  

Innstilling: 

Leder: Thomas Johansen, 44 år, bor i Narvik. Har vært engasjert i LFB over mange år, i ulike verv. Har 

påtatt seg mange viktige oppgaver på vegne av LFB. Han har det siste halve året fungert som leder.  

Nestleder: Silje Marie Bergh Sveum, 26 år, bor i Sarpsborg. Hun har et sterkt engasjement for LFBs 

virksomhet, og tar et stort ansvar i styret. Hun har sittet i styret siden 2019, og har det siste halve 

året fungert som nestleder.  

Øvrige styremedlemmer: De følgende tre personer sitter i styret i dag, og vil ha med seg viktig 

kompetanse i det videre. 

Camilla Flesland, 39 år, bor i Hakadal. Har vært engasjert i LFB siden 2015 og innehar viktig 

kompetanse knyttet til organisasjonsarbeid og ledelse.  

Victoria Dollst, 28 år, bor i Sandnes. Har sittet i styret siden 2018, og har viktig kompetanse knyttet til 

organisasjonsarbeid og medlemsrettet arbeid.  

Elsa V Berg Christiansen, 30 år, bor i Kirkenes. Hun har vært engasjert i LFB over flere år og har viktig 

kompetanse knyttet til organisasjonsarbeid og medlemsrettet arbeid. 

Ny kandidat: 

Aisha Aziz, 23 år, bor i Oslo. Hun har ikke egenerfaring, men blir utdannet barnevernspedagog fra 

Oslo Met til sommeren. Hun har et bredt nettverk og et sterkt engasjement for barn og unge. Hun 

har minoritetsbakgrunn, og er vokst opp på Mortensrud i Oslo. Hun er aktiv i ulike organisasjoner og 

har erfaring fra å jobbe med frivillighet sammen med barn og unge. Hun er opptatt av hvordan 

mange forhold i samfunnet kan styrkes, og mener LFB har en svært viktig funksjon.   
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Innstilling til kontrollkomiteen: 

Valgkomiteen har vært opptatt av å innstille på kandidater som ønsker å gjøre en innsats for LFB 

gjennom verv i kontrollkomiteen. Vi mener vår innstilling ivaretar kontinuitet ved at nåværende leder 

innstilles på nytt. Videre tilføres kontrollkomiteen ytterligere engasjement og kunnskap om behovet 

for LFBs virksomhet gjennom at tidligere generalsekretær for Voksne for barn og en barnevernsleder 

innstilles som medlemmer.  

Leder: Ole Henrik Kråkenes, 31 år, i forbundsledelsen i FO og leder av profesjonsrådet for 

barnevernspedagoger der. Han er i dag leder av valgkomiteen, og blir motivert av LFBs viktige 

samfunnsrolle.  

Øvrige medlemmer: 

Randi Talseth, 67 år, pensjonist. Hun er tidligere generalsekretær i Voksne for barn og kjenner LFBs 

behov og utfordringer godt.  

Sissel Bjørsvik, 44 år, barnevernsleder i Holmestrand kommune. Hun har et engasjement for at LFB 

skal nå ut til fagfeltet, og bidra til at barn og unge har en god organisasjon som representerer dem og 

bidrar til aktivitet og dialog.  

Vi vil takke for all velvillighet vi har møtt fra alle parter i denne prosessen. Vi ønsker LFBs landsmøte 

tillykke med valg. Ta vare på hverandre! 

Med hilsen valgkomiteen 

Oslo 6.4.21 

May Lisbeth Smeby Ellen Galaasen Ida Helene Ness Mortensen 
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EGENPRESENTASJON KONTROLLKOMITE LFB

 Navn:  Ole Henrik Kråkenes 

Alder: 31 

Bosted: Stavanger 

Yrke og arbeidsplass: 

AU-medlem og leder av profesjonsrådet for barnevernspedagoger i FO 

Hva er din motivasjon for å bidra i kontrollkomiteen i LFB: 

LFB har en viktig samfunnsrolle og det motiverer meg å få bidra til at organisasjonen 
fungerer så godt som mulig. 

Erfaring fra organisasjonsarbeid som kan være relevant for dette vervet: 

Diverse verv i FO 

Hva mener du vil være dine styrker inn i et slikt verv:   

Pålitelig og engasjert. Har ellers god innsikt i barnevernsfeltet. 

Er det andre ting du ønsker å si noe om? 

Kunne du vurdert å stille som lederkandidat for kontrollkomiteen? 

Ja 
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EGENPRESENTASJON KONTROLLKOMITE LFB

(Her kan du legge ved et bilde av deg selv og fjerne denne teksten) 

 Navn:  
 Randi Talseth 

Alder: 
 67 år 

Bosted: 
Askim 

Yrke og arbeidsplass: 
Pensjonist, men tar oppdrag. Jobber hjemmefra 

Hva er din motivasjon for å bidra i kontrollkomiteen i LFB: 
Jeg har i tida 1997 – 2019 hatt personal og økonomisk ansvar for LfB (som generalsekretær 
i Voksne for Barn) og kjenner foreningen svært godt. Det er mitt ønske at foreningen 
utvikler og har en sterk og tydelig plass i norsk barnevern – på vegne av alle 
barnevernsbarn 

Erfaring fra organisasjonsarbeid som kan være relevant for dette vervet: 
Som nevnt generalsekretær i Voksne for Barn 1992 – 2019. Deltatt i og hatt ansvar og 
ledelse av mange prosjekter, referansegrupper, brukerutvalg etc. Nå er jeg styreleder i 
stiftelsen Pilar (som eier RBUP øst-sør, RVTS sør og RVTS øst), samt leder av 
kontrollkomiteen i Rådet for psykisk helse 

Hva mener du vil være dine styrker inn i et slikt verv:   
Lang erfaring ifht frivillige organisasjoner og spesielt brukerorganisasjoners utfordringer og 
muligheter 

Er det andre ting du ønsker å si noe om? 
nei 

Kunne du vurdert å stille som lederkandidat for kontrollkomiteen? 
Det må bli valgkomiteens vurdering hvem som bør tre inn i en slik rolle 

Vedlegg 2



EGENPRESENTASJON KONTROLLKOMITE LFB

Navn:   
Sissel Bjørsvik 

Alder: 
44 år 

Bosted:  
Horten, men er opprinnelig fra Sortland (Vesterålen) 

Yrke og arbeidsplass: 
Barnevernleder i Holmestrand kommune  
Hva er din motivasjon for å bidra i kontrollkomiteen i LFB: 
Før jeg ble spurt om å søke på vervet som medlem av kontrollkomiteen har jeg hatt noe 
kontakt med LFB. Tidlig i min arbeidskarriere (tidlig på 2000 tallet da Renathe Arevoll var 
leder) tok jeg kontakt med LFB for å få dem til å delta på et personalmøte, fordi jeg mente 
at stemmen til LFB måtte komme tydeligere frem for oss som arbeidet direkte med barn og 
unge, slik at vi kunne lytte til deres erfaringer og kunnskap. Tanken var videre at det kunne 
hjelpe oss til å ta bedre vurderinger til beste for barna. Dette var før brukermedvirkning var 
så tydelig formulert som det er i dag. 

Nettopp dette gjorde at jeg er blitt nysgjerrig på oppgaven som kontrollkomiteen i LFB 
utfører, og som gjør at jeg nå ønsker meg dette vervet. 

Etter jeg var ferdig med utdannelsen har jeg arbeidet i ulike barneverntjenester og to korte 
perioder i barneverninstitusjoner - og har derfor møtt mange barn og unge som har fått 
hjelp fra barneverntjenesten. Noen har ønsket hjelpen, mens andre har yt mer motstand. 
Motivasjonen hos meg for å bidra i kontrollkomiteen i LFB ligger i mitt engasjement for 
barn og unge, få nærmere tilgang til hva LFB mener må endres for at hjelpen skal være mer 
formålstjenlig, at barn og ungdom med erfaring fra oppfølging fra barnevern kan ha et sted 
å formidle sine tanker/meninger som igjen kan påvirke hvordan barnevernsystemet i Norge 
skal/bør se ut. Samt at jeg kan bruke min kunnskap og erfaring i utførelsen av vervet. 

I tillegg mener jeg LFB sitt formål gjennom de fire hovedmålene er viktig for aktive og 
fremtidige medlemmer i LFB. 

Erfaring fra organisasjonsarbeid som kan være relevant for dette vervet: 
Jeg har alltid vært en person som har engasjert meg i det jeg holder på med, og har hatt 
ulike verv som tillitsvalgt, verneombud, tidligere verv som leder i en «nettverksklubb» som 
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har sine vedtekter og formål. I tillegg vil jeg tro at min erfaring med å være teamleder og 
barnevernleder kan komme godt med i et slikt verv.  
Hva mener du vil være dine styrker inn i et slikt verv:   
Min erfaring og kunnskap vil være en styrke, i tillegg til at jeg er strukturert og god til å 
samarbeide. 

Er det andre ting du ønsker å si noe om? 
Bare ta kontakt om dere har noen spørsmål! 

Kunne du vurdert å stille som lederkandidat for kontrollkomiteen? 
Nei, ikke på nåværende tidspunkt. Det viktigste vil være å komme inn i oppgaven og få mer 
direkte kjennskap til organisasjonen, og bidra i kontrollkomiteen som ordinært medlem.  
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Valgkomiteen 

Vedlegg 1 Valgkomiteens innstilling  

Vedlegg 2 Presentasjon av kandidatene 

PRESENTASJON AV SAKEN 

Det er valgkomiteen som legger frem et forslag på hvem som skal sitte i styret til LFB. Styret har et 
overordnet ansvar for å sikre forsvarlig drift av LFB i tråd med de vedtakene som blir gjort på 
landsmøtet. I år er alle plasser i styret på valg.  

Dette er de valgkomiteen innstiller til styret: 
Styreleder: Thomas Johansen 
Nestleder: Silje Marie Bergh Sveum 
Styremedlem: Camilla Flesland 
Styremedlem: Victoria Dollst 
Styremedlem: Elsa V Berg Christiansen 
Styremedlem: Aisha Aziz 

I vedlegg 1 kan du lese hvorfor valgkomiteen innstiller disse, og i vedlegg 2 får du en presentasjon av 
de som stiller til valg.  

INNSTILLING 

Landsmøtet vedtar valgkomiteens innstilling. 



Til Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)  

Ved styret 

VEDRØRENDE INNSTILLING TIL STYRE OG KONTROLLKOMITE LANDSMØTE APRIL 2021 

Valgkomiteen har via administrasjonen sendt ut informasjon og anmodning om å komme med forslag 

til styremedlemmer og kontrollkomitemedlemmer. Vi har vært i kontakt med nåværende 

medlemmer og spurt om de ønsker å stille seg til disposisjon for gjenvalg. Vi har avholdt flere intervju 

på Teams eller telefon. Med basis i dette arbeidet fremlegger valgkomiteen med dette sin innstilling 

til Landsmøtet for LFB for perioden 2021-2022.   

Valgkomiteens erfaringer fra arbeidet med noen anbefalinger for organisasjonen fremover: 

Valgkomiteen vil innledningsvis komme med noen anbefalinger som bygger på erfaringer i prosessen 

fram til vår innstilling.  

Landsforeningen for barnevernsbarn er en viktig organisasjon som er sterkt ønsket av politikere, 

myndigheter, fagfeltet og ikke minst barnevernsbarn. Organisasjonen er i vekst og har som mål å 

profesjonalisere seg mer. Det kan bety endring av styrets funksjon og betinger et kontinuerlig fokus 

på videreutvikling av organisasjonen. Dette er et arbeid som må ha styrets fokus, der et godt 

samarbeid med administrasjonen er sentralt for å lykkes. 

Vi råder styret og administrasjonen til å sette et videre fokus på å bygge organisasjonen. Det er viktig 

både å jobbe med å styrke medlemsdemokratiet og å sikre at alle regioner og ulike ledd i 

organisasjonen jobber i samme retning. 

Styret bør jobbe samlet slik at all god kompetanse og ulike perspektiver danner grunnlag for politikk 

og vedtak.  

Leder, nestleder og daglig leder har et særskilt ansvar for god samhandlingskultur i organisasjonen., 

og at god arbeidsfordeling gjøres for å følge opp styrets politikk og vedtak. 

Vi anbefaler at det gjennomføres felles opplæring for styret og administrasjonen med fokus på 

ansvar, oppgaver og rolleforståelse. 

Vi anbefaler også at leder, nestleder og daglig leder kan motta veiledning i forhold til sin rolle 

særskilt. Gjerne fra en utenfor organisasjonen som kan støtte dem i sin ledergjerning for 

organisasjonen. 

Valgkomiteens innretning i arbeidet med å innstille kandidater til LFBs styre: 

LFBs vedtekter gir retning for valgkomiteens arbeid:  

6.3 KOMPETANSE I STYRET  
Styret i organisasjonen har et stort ansvar for å følge opp vedtak, gjøre gode prioriteringer og 
fatte gode beslutninger for organisasjonen. Det er derfor nødvendig at en viss form for  
kompetanse ivaretas av medlemmene i styret.  

Styret skal til enhver tid inneha kompetansen som er listet opp under. Kompetansen kan 
ivaretas av ett eller flere styremedlemmer. 
• Organisasjonserfaring, henholdsvis styrearbeid
• Barnevernpolitiskerfaring
• Arbeidsgiverkompetanse
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Overordnet har valgkomiteen jobbet for å sette sammen et solid styre som kan fortsette det gode 

arbeidet LFB har gjort over mange år. Vi har lagt vekt på stabilitet og i stor grad videreføring av 

dagens styre. Valgkomiteen oppfatter at de som har stilt seg til videre disposisjon, og nye kandidater, 

har engasjement og vilje til å jobbe for LFBs beste. Vi vurderer at de samlet sett innehar den 

kompetansen som vedtektene etterspør.  

Vi innstiller på at nåværende leder og nestleder fortsetter i sine posisjoner. De har fungert sammen i 

et halvt år i disse posisjonene, og vi vurderer at denne konstellasjonen er hensiktsmessig å fortsette 

med for det neste året. Det sikrer kontinuitet, og de vil sammen ha et godt grunnlag for å lede 

organisasjonen fremover, sammen med øvrig styre og daglig leder.  

Ifølge vedtektene punkt 6.2 sammensetting, kan det velges styremedlemmer uten egenerfaring fra 

barnevernet. Valgkomiteen oppfatter at det er enighet i organisasjonen om at det er mest 

hensiktsmessig at flest mulig har egenerfaring. Når vedtektene allikevel gir en åpning for å supplere 

styret med kompetanse og perspektiver som kan styrke styrets virksomhet, er det viktig at dette 

benyttes med varsomhet. Vi mener samtidig dette gir organisasjonen noen muligheter for å finne 

kandidater som kan komme inn med viktig kompetanse og med nettverk som gagner LFBs 

virksomhet på nye måter. Valgkomiteen vurderer at vi har funnet en egnet kandidat som kan oppfylle 

dette, og som blant annet gjennom sitt nettverk kan styrke arbeidet og forankringen for LFB. 

Vi mener denne innstilingen gir LFB et veldig godt grunnlag for arbeidet etter landsmøtet. Vi er 

imponert over engasjementet og bredden i kunnskapen til de vi har vært i kontakt med.  

I det videre omtales kandidatene kort i innstillingen. Ny kandidat omtales noe mer enn de øvrige 

fordi personen er ny for organisasjonen. Egenpresentasjonene er vedlagt denne innstillingen.  

Innstilling: 

Leder: Thomas Johansen, 44 år, bor i Narvik. Har vært engasjert i LFB over mange år, i ulike verv. Har 

påtatt seg mange viktige oppgaver på vegne av LFB. Han har det siste halve året fungert som leder.  

Nestleder: Silje Marie Bergh Sveum, 26 år, bor i Sarpsborg. Hun har et sterkt engasjement for LFBs 

virksomhet, og tar et stort ansvar i styret. Hun har sittet i styret siden 2019, og har det siste halve 

året fungert som nestleder.  

Øvrige styremedlemmer: De følgende tre personer sitter i styret i dag, og vil ha med seg viktig 

kompetanse i det videre. 

Camilla Flesland, 39 år, bor i Hakadal. Har vært engasjert i LFB siden 2015 og innehar viktig 

kompetanse knyttet til organisasjonsarbeid og ledelse.  

Victoria Dollst, 28 år, bor i Sandnes. Har sittet i styret siden 2018, og har viktig kompetanse knyttet til 

organisasjonsarbeid og medlemsrettet arbeid.  

Elsa V Berg Christiansen, 30 år, bor i Kirkenes. Hun har vært engasjert i LFB over flere år og har viktig 

kompetanse knyttet til organisasjonsarbeid og medlemsrettet arbeid. 

Ny kandidat: 

Aisha Aziz, 23 år, bor i Oslo. Hun har ikke egenerfaring, men blir utdannet barnevernspedagog fra 

Oslo Met til sommeren. Hun har et bredt nettverk og et sterkt engasjement for barn og unge. Hun 

har minoritetsbakgrunn, og er vokst opp på Mortensrud i Oslo. Hun er aktiv i ulike organisasjoner og 

har erfaring fra å jobbe med frivillighet sammen med barn og unge. Hun er opptatt av hvordan 

mange forhold i samfunnet kan styrkes, og mener LFB har en svært viktig funksjon.   
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Innstilling til kontrollkomiteen: 

Valgkomiteen har vært opptatt av å innstille på kandidater som ønsker å gjøre en innsats for LFB 

gjennom verv i kontrollkomiteen. Vi mener vår innstilling ivaretar kontinuitet ved at nåværende leder 

innstilles på nytt. Videre tilføres kontrollkomiteen ytterligere engasjement og kunnskap om behovet 

for LFBs virksomhet gjennom at tidligere generalsekretær for Voksne for barn og en barnevernsleder 

innstilles som medlemmer.  

Leder: Ole Henrik Kråkenes, 31 år, i forbundsledelsen i FO og leder av profesjonsrådet for 

barnevernspedagoger der. Han er i dag leder av valgkomiteen, og blir motivert av LFBs viktige 

samfunnsrolle.  

Øvrige medlemmer: 

Randi Talseth, 67 år, pensjonist. Hun er tidligere generalsekretær i Voksne for barn og kjenner LFBs 

behov og utfordringer godt.  

Sissel Bjørsvik, 44 år, barnevernsleder i Holmestrand kommune. Hun har et engasjement for at LFB 

skal nå ut til fagfeltet, og bidra til at barn og unge har en god organisasjon som representerer dem og 

bidrar til aktivitet og dialog.  

Vi vil takke for all velvillighet vi har møtt fra alle parter i denne prosessen. Vi ønsker LFBs landsmøte 

tillykke med valg. Ta vare på hverandre! 

Med hilsen valgkomiteen 

Oslo 6.4.21 

May Lisbeth Smeby Ellen Galaasen Ida Helene Ness Mortensen 
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EGENPRESENTASJON STYRET 

[Tekstbrytingsskift] 

Navn:   
Thomas Johansen 

Alder: 
 44 

Bosted: 
Narvik 

Hvordan vurderer du mulighet for å sette av tid til arbeidet i styret? 

Gjennom året så vil det være varierende hvor mye tid til jeg bruker på LFB. Dette handler 
om jobb og andre forpliktelser. Dog er det viktig for meg å si at LFB er og vil alltid være en 
prioritert oppgave. Tiden vi har brukt på styrearbeidet er effektivisert gjennom mange år 
med profesjonalisering av organisasjonen. Den strukturen vi har i dag, hvor 
administrasjonen og styret har et solidarisk ansvar, gjør at tidsbruken ikke er like viktig som 

hvordan en bruker tiden      

Erfaring (vi ber om at du skriver noe om organisasjonserfaring generelt, erfaring fra LFB, 
arbeidserfaring og utdanning – avhengig av hva slags erfaring du har):  

Jeg har lang erfaring fra LFB, og har vært med i styret i flere posisjoner over mange år. 
Dette har gitt meg en unik kjennskap til organisasjonen, og feltet vi jobber i. Jeg har i tillegg 
til å være konstituert leder for LFB det siste halve året, hatt verv som leder av brukerrådet 
til Helsetilsynet, og medlem av rådgivende utvalg hos sivilombudsmannen. Jeg har vært 
med på å skrive NOU om rammebetingelser for fosterhjem, og bidratt i en rekke saker 
innenfor barnevernsfeltet. Jeg er barnevernspedagog, og jobber til daglig på et kollektiv. I 
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tillegg til alt dette er jeg i mitt tredje år som fylkesleder for Miljøpartiet De Grønne i 
Nordland, sitter i partiets landsstyre, og er førstekandidat til Stortingsvalget 2021. 

Hva mener du selv at du kan bidra med i LFBs styre? 

Ut over det at jeg har et stort kontaktnettverk innenfor barnevernsfeltet og i politikken kan 
jeg bidra med erfaringer fra ledelse, et faglig og et relasjonelt perspektiv. Jeg ønsker å bidra 
til å etablere gode forutsigbare og profesjonelle strukturer for organisasjonen, og 
videreføre arbeidet med å bygge en god og solid administrasjon. 

Hva ville du prioritere hvis du satt i styret? 

Det siste året har vært spesielt, og det kommende året skal reflektere dette! Jeg mener vi i 
LFB er nødt til å ha et særlig høyt fokus på medlemsaktiviteter så snart pandemien tillater 
det! I tillegg vil jeg prioritere jobben med å styrke og systematisere måten vi innhenter 
erfaringer fra medlemmene på. Av konkrete saker er det anbudssystemet i barnevernet jeg 
ønsker å bidra til å endre.   

Hvordan samarbeider du med andre? 

Samarbeid med andre er en av mine beste kvaliteter. Både de som jeg er sterkt uenige 
med, og med andre synspunkter på ting enn meg. Det å kunne spille andre gode er viktig 
for meg, og jeg er bevist på det som er til organisasjonens beste, ikke alltid trenger å være 
det jeg personlig tenker er best. Det er gjennom samarbeid vi utvikler LFB, men ikke 
samarbeid for enhver pris. Jeg mener også at mine samarbeidsevner er årsaken til at jeg 
har stått i LFB gjennom mange år, til tross for at folk har kommet og gått. 

Vedlegg 2



EGENPRESENTASJON STYRET 

Navn:  Silje Marie Bergh Sveum 

Alder: 26 år 

Bosted: Sarpsborg 

Hvordan vurderer du mulighet for å sette av tid til arbeidet i styret? 

Jeg vurderer selv at min mulighet for å sette av tid til styrearbeid i LFB er veldig god. Ved 
siden av vervet mitt har jeg en fleksibel jobb hvor jeg i stor grad kan styre min egen 
arbeidsdag, og en arbeidsgiver som heier på engasjementet jeg har hatt og ønsker å ha i 
LFB. Ikke minst har jeg allerede erfaring med å sette av denne tiden da jeg siden august 
2020 har vært konstituert som nestleder i LFB.  

Relevant erfaring (for eksempel organisasjonserfaring generelt, erfaring fra LFB, utdanning, 
arbeidserfaring, arbeidsgivererfaring og annen erfaring du vurderer som relevant): 

Jeg har vært styremedlem i LFB i to perioder, det vil si siden 2019. I august ble jeg 
konstituert som nestleder og har hatt dette ansvaret siden da i den perioden.  
Som nestleder i organisasjonen vår har jeg også fått muligheten til å sitte i brukerrådet til 
BUFDIR, også der er jeg også valgt inn som nestleder. Jeg synes selv jeg er god på å ha ett 
overblikk i organisasjonen. og jeg vet hvordan det er å bli ledet i ett LFB styre som tidligere 
styremedlem, men også hvordan lede da jeg har bistått Thomas med dette i et halvt år nå. 
Det er noe jeg liker, og som jeg håper Landsmøtet vil vise meg tilliten til å fortsette med.  

I tillegg jobber jeg i kirke nå med primært ansvar for konfirmanter og ungdommer. 
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Hva mener du selv at du kan bidra med i LFBs styre?   
Jeg brenner veldig for organisasjonen vår, medlemmene og det vi står for. Noe av det jeg 
kan bidra med inn i LFB er tid, erfaring og jeg opplever meg selv som er person som er 
veldig «på» i LFB. Etter to perioder i styret kjenner jeg organisasjonen godt - både hvordan 
den er bygget opp og hvordan vi jobber.  

Jeg er spesielt opptatt av at vi skal ha en god moral og et godt miljø innad i styret og 
organisasjonen generelt. Det er viktig for meg at alle føler seg sett, hørt og ivaretatt på en 
god måte. Det vil jeg jobbe hardt for hvis jeg blir valgt som leder. 

Hva ville du prioritere hvis du satt i styret?   
Som leder vil jeg prioritere organisasjonen og helheten først. Det er viktig at valgene vi tar 
er i henhold til hva organisasjonen og medlemmene våre mener. Jeg er også svært opptatt 
av demokratiet i organisasjonen vår. En av mine prioriteringer vil være og innhente 
stemmen til medlemmene våre i større grad enn vi tidligere har gjort. Vi har det siste året 
sett hvor fort ting kan snu, og Det har vært avgjørende og få inn stemmen til medlemmene 
våre for at vi kunne påvirke COVID-19 politikken og hverdagen til barnevernsbarna. Jeg vil 
derfor være en leder som er opptatt av å forvalte meningene til organisasjonen slik de er 
vedtatt på landsmøtet, men jeg vil også passe på at nødvendig kunnskap, erfaringer og 
meninger blir innhentet når det er behov for det.   
Hvordan samarbeider du med andre?  
Jeg opplever meg selv som god til og samarbeidet med andre. Det er avgjørende for styret 
og ha ett godt samarbeid, både for trivsel og for jobben vi skal gjøre. Jeg opplever at vi har 
hatt et slikt samarbeid de årene jeg har sittet i styret, og jeg vil jobbe for å videreføre 
dette.  

Ikke minst er jeg opptatt av å høre på alle stemmer, enten de er nye, gamle, unge eller 
erfarne, det er viktig for meg at alle blir hørt – også de som ikke har et styreverv.  
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EGENPRESENTASJON STYRET 

Navn:  Camilla Flesland 

Alder: 39 

Bosted: HAKADAL 

Hvordan vurderer du mulighet for å sette av tid til arbeidet i styret? 

 Jeg vurderer muligheten som god innenfor de rammene som har vært 
den perioden jeg har sittet. Spesielt med en del digitale oppdrag, og 
møter har det vært veldig fleksibelt for min del. Har store barn og høy 
fleksibilitet i jobben min.  

Relevant erfaring (for eksempel organisasjonserfaring generelt, erfaring 
fra LFB, utdanning, arbeidserfaring, arbeidsgivererfaring og annen 
erfaring du vurderer som relevant): 

 Jeg har vært aktiv i LFB siden 2015, og har erfaring som styremedlem, 
leder av valgkomiteen, deltaker i organisasjonskomite og 
erfaraingskonsulent. Jeg har vært mellomleder i over ti år, og har dermed 
relevant arbeidsgivererfaring og erfaring med rekruttering og 
personalledelse.  

Hva mener du selv at du kan bidra med i LFBs styre?  

Jeg kan bidra med arbeidsgiverkompetanse og med struktur og 
systematikk. Jeg har erfaring fra å jobbe med prosesser og har god evne 
til å være objektiv.  
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Hva ville du prioritere hvis du satt i styret?  

 Støtte administrasjonen og gi dem handlingsrom, fatte vedtak i tråd med 
landsmøtet, bidra med min kompetanse og til at LFB fortsetter å være en 
stemme som blir hørt i de fora hvor det er relevant.  

Hvordan samarbeider du med andre? 

Jeg samarbeider svært godt med andre. Jeg er pragmatisk og kan 
tilpasse meg til andre. Får gode tilbakemeldinger på dette. 
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EGENPRESENTASJON STYRET 

Navn: Victoria Dollst 

Alder: 28 år 

Bosted: Sandnes/Rogaland 

Hvordan vurderer du mulighet for å sette av tid til arbeidet i styret? 

Etter 4 år i LFB's styre ser jeg ikke anderledes på min mulighet til og sette av tid til 
styrearbeid. Dette blir alltid prioritert så langt det lar seg gjøre. 

Relevant erfaring (for eksempel organisasjonserfaring generelt, erfaring fra LFB, utdanning, 
arbeidserfaring, arbeidsgivererfaring og annen erfaring du vurderer som relevant): 
Leder i Ungdomsorganiasjonen Unghjelp. 
Styrearbeid i Lfb siden 2018 i form av landstyret og styret. 

Hva mener du selv at du kan bidra med i LFBs styre? 
Jeg ønsker og forsette og bidra med det jeg kan og er god på innad i styret og med 
medlemmene våre. De mest givende tidene er med de på ulike arenar. Kontuiniteten i 
styret er også viktig for meg. Og jeg mener selv at jeg har god forståelse av hva lfb er og skal 
være. 
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Hva ville du prioritere hvis du satt i styret? 
Medlemmenes ønsker og mening er alltid først, oppretholde aktiviteten til medlemmene, 
og bringe frem den stemmen jeg har som barnevernsbarn med alle våre felles erfaring. 

Hvordan samarbeider du med andre? 
Jeg vurderer meg selv som veldig samarbeidsvillig med andre, og har gode erfaringer med 
samarbeid i mine år i LFBs styre. 
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EGENPRESENTASJON STYRET 

[Tekstbrytingsskift] 

Navn: 
 Elsa V Berg Christiansen 

Alder: 
 30 

Bosted: 
 Kirkenes 

Hvordan vurderer du mulighet for å sette av tid til arbeidet i styret? 
 Selv om jeg jobber fulltid som lærer, så prøver jeg å sette av den tiden jeg kan, og må. Fra 
høsten skal jeg kun jobbe 50%, da jeg frikjøpes ifb med studier. Annet arbeid legger jeg 
tilrette for i min fritid.  

Erfaring (vi ber om at du skriver noe om organisasjonserfaring generelt, erfaring fra LFB, 
arbeidserfaring og utdanning – avhengig av hva slags erfaring du har):   

I LFB har jeg sittet både i det som var kortvarig kjent som landstyret, og styret som 
styremedlem. Jeg har også vært en del av regjeringsutvalg og skrevet en NOU på vegne av 
LFB.  

Jeg er utdannet adjunkt (snart ferdig lektor) – og jobber på barne-og ungdomsskole i det 
daglige.  

Av annet organisatorisk arbeid, så har jeg vært medlem på ulike nivåer i CISV i flere år. De 
seneste årene som komiteemedlem av Risk Management komiteen som sertifisert Risk 
Manager av CISV International.  
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Hva mener du selv at du kan bidra med i LFBs styre?  

Jeg har mine refleksjoner over min tid i barnevernet, og har i tillegg den daglige erfaringen 
fra skole og skole/barnevern/andre etater samarbeidet – noe som jeg også brenner sterkt 
for, og kan se det fra ulike faglige perspektiver.  

Hva ville du prioritere hvis du satt i styret?  

Jeg ville prioritert å jobbe ut fra politisk plattform, og de områdene som LFB til enhver tid 
velger å fokusere på, og som det politiske Norge også har i fokus. Politikken til LFB vil aldri 
bli ferdig, og et dynamisk arbeid med stadige endringer for et bedre barnevern.  Jeg har 
riktignok et ekstra stort hjerte for skole og utdanning.  

Hvordan samarbeider du med andre?  
.  Bra.  Jeg har vært styremedlem i noen år, og tidligere også vært mye i annen 
organisasjonskultur, i tillegg til at jeg må samarbeide med andre daglig gjennom arbeid i 
skole.  

Egenpresentasjon kontrollkomité LFB 

-Bilde av kandidaten-

-Hvem er du?

-Hva er din motivasjon for å bidra i valgkomiteen til LFB?

-Annet
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EGENPRESENTASJON STYRET 

Navn:  Aisha Aziz 

Alder:  23 år 

Bosted: Oslo 

Hvordan vurderer du mulighet for å sette av tid til arbeidet i styret?  

Jeg kommer til å prioritere arbeidet i styret. Jeg er veldig fleksibel og har stor arbeidskapasitet. 

Relevant erfaring (for eksempel organisasjonserfaring generelt, erfaring fra LFB, utdanning, 
arbeidserfaring, arbeidsgivererfaring og annen erfaring du vurderer som relevant): 

Jeg har studert ett år med økonomi og administrasjon ved OsloMet, og er til sommer ferdig 
utdannet barnevernspedagog ved samme universitet. Jeg sitter i dag i Studentparlamentet som 
representant for fakultet for samfunnsvitenskap, og er også studentambassadør for 
universitetet. Tidligere har jeg sittet to år i elevrådet på Bjørnholt videregående skole, og har 
vært ambassadør for skolen. I forbindelse med det har jeg reist til London for å besøke 
Amnestys hovedkvarter for å få til et samarbeid for å bedre skolemiljøet. Jeg har alltid vært 
samfunnsengasjert og opptatt av brukermedvirkning, og viktigheten av å få frem brukernes 
stemme. Derfor har jeg påtatt meg flere verv i løpet av studietiden for å kunne være delaktig i 
beslutninger som angår meg og mine medstudenter.  

Jeg har tidligere også vært verver for Unicef og juniorrådgiver (i styret) for Ungdommens 
Rettighetsorgan (URO) i Plan Norge. I forbindelse med det har jeg vært med på å besøke 
asylmottak, skrevet leserinnlegg i media, blogget regelmessig, holdt foredrag og arrangert 
seminarer. Jeg brenner for at barn og unge som har det vanskelig skal få det bedre. På lokalt 
plan har jeg derfor engasjert meg i Mortensrud frivilligsentral og vært aktivitetsansvarlig. Slik 
har jeg vært med på å arrangere hytteturer og fritidsaktiviteter gratis for barn og unge, spesielt 
i familier med dårlig råd. Jeg har hatt samtaler med mange foreldre, barn, ungdommer og eldre 
på tvers av kulturer om deres erfaringer og ønsker om tilbud i lokalmiljøet. I tillegg til det har 
jeg erfaring som støttekontakt og vikarlærer i barnehage og skole.  
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Hva mener du selv at du kan bidra med i LFBs styre? 

Jeg har et stort engasjement for barnevernsfeltet, og har erfaring både som student på 
barnevernsstudiet, i direkte arbeid med barn og unge og på overordnet nivå i organisasjoner 
som Plan Norge. Jeg har hatt mange ulike verv, jobbet for og med barn og unge i flere år og er 
veldig samfunnsengasjert. Jeg synes at det er positivt og viktig med mangfold i styret i LFB for å 
kunne ta de beste avgjørelsene. Det at jeg har minoritetsbakgrunn og mye ulik erfaring kan 
derfor være en ressurs i styret. I tillegg til det er jeg interessert i økonomi, og kan bidra i 
utarbeidelsen, oppfølgingen og revideringen av budsjettet. Som styremedlem vil jeg bidra for å 
utvikle LFB videre. Jeg er lett å samarbeide med, motivert, positiv og ikke redd for å ta del i en 
diskusjon. Hvis jeg blir et nytt medlem av styret i LFB, vil jeg også kunne bidra med et ferskt 
perspektiv.   
Hva ville du prioritere hvis du satt i styret? 

Et av hovedoppgavene til LFB er å «representere sine medlemmer og jobbe for å redusere 
stigma knyttet til å ha hatt kontakt med barnevernet i oppveksten». Dette er et tema jeg 
brenner for. Jeg kjenner flere som har hatt tiltak fra barnevernet, og som ikke vil snakke om det 
fordi de synes det er flaut, og føler skam og skyld. De er redde for å bli ekskludert hvis de 
forteller at de har hatt kontakt med barnevernet. Jeg er selv oppvokst i det norsk-pakistanske 
miljøet hvor det å ha kontakt med barnevernet er tabu- og skambelagt. Det kan føre til at man 
ikke melder seg aktivt i organisasjoner som LFB og OBF. Slik kan mange viktige stemmer og 
erfaringer gå tapt. Det er også en av grunnene til at jeg vil sitte i styret i LFB. Jeg, med min 
minoritetsbakgrunn, vil vise at det er viktig å snakke åpent om egne erfaringer og opplevelser 
for å kunne utvikle barnevernet videre. Jeg vil jobbe for å redusere stigma knyttet til å ha 
erfaring med barnevernet. Slik håper jeg at flere vil bli aktive medlemmer i LFB, og tørre å dele 
opplevelser og erfaringer fra barnevernet uten å være redde for å bli ekskludert og stigmatisert. 

Ordinære medlemmer i LFB har en type erfaringskunnskap, som ikke er mulig å tilegne seg ved 
å lese fagbøker. De har selv erfaring fra barnevernet, og kan si noe om hvordan de faktisk 
opplevde situasjonen. Selv om erfaringene kan være ulike fra barn til barn, er det viktig å 
snakke om og dele slike erfaringer så barnevernet kan bli bedre. Det er viktig at LFB har egne 
landsmøter, men også at man er til stede i andre møter og høringer hvor beslutninger tas. Hvis 
jeg satt i styret i LFB hadde jeg derfor prioritert å arbeide med hvordan vi kan nå ut til flere, og 
formidle rådene fra barnevernsbarna videre. Jeg er snart ferdig utdannet barnevernspedagog, 
og skulle ønske jeg lærte mer om rådene fra barnevernsbarna i studiet. Det er vi, studenter i 
dag, som skal forme morgendagens barnevern. Derfor er det viktig at studenter på 
barnevernsstudiet får kjennskap til barnevernsbarnas egne erfaringer og råd, slik at de kan tas 
med videre i arbeidet i barnevernet.  

Hvordan samarbeider du med andre? 

Jeg trives og liker å samarbeide med andre. Jeg er en god lytter, bidrar i samarbeidet og prøver 
å være tydelig så misforståelser unngås.  
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