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Side 1 Norsk Barnevernsamband - Årsberetning

MEDLEMMER
Det er 39 organisasjoner, offentlige/private virksomheter og fylkessamband tilknyttet Norsk
Barnevernsamband. I tillegg har 60 enkeltpersoner tegnet individuelt medlemskap i Norsk
Barnevernsamband.
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:
Jóna Hafdis Einarsson
Are Antonsen
Ellen Galaasen
Hege Hansen
Monica Lundstrøm
Tor Slettebø
Edgar Leistad

Leder
Buskerud Barnevernsamband
FO
Søndre Nordstrand barneverntjeneste
Kirkens Bymisjon
Diakonhjemmets høgskole
Sør-Trøndelag Barnevernsamband

på valg 2015
på valg 2015
på valg 2015
på valg 2015
På valg2015
på valg 2015

Edgar Leistad trakk seg fra styret i september 2014.
Valgkomité
Karin Oraug, (leder) Østfold Barnevernsamband
Torunn Hansen, Redd Barna
Claus Engen, Voksne for barn
NORSK BARNEVERNSAMBANDS SEKRETARIAT
Norsk Barnevernsamband leier kontorer hos Norsk Fosterhjemsforening i Storgata 10A i Oslo, med
tilgang til ulike fellestjenester og møtelokaler.
Under perioden sa Åsa Røkkum opp i stillingen som organisasjonssekretær i en 50% stilling.
Stillingen ble lyst ut på ny høsten 2013. Det var 29 søkere til stillingen og tre ble innkalt til intervju.
Inger Aarsborg Echroll tiltrådte stillingen som organisasjonssekretær (40% stilling) 01.10.2013.
Styret valgte å legge oppgaven med språkvask av Tidsskriftet Norges Barnevern inn i avtalen med
Universitetsforlaget og reduserte derfor stillingshjemmelen fra 50 til 40 %.
Det er en utfordring med et sekretariat som består av én person: Det sier seg selv at det er sårbart. På
sikt bør man vurdere hvilke oppgaver som kan settes bort, slik at man kan sikre kontinuitet i
sekretariatets funksjoner. Norsk Barnevernsamband drives helt og holdent på frivillig basis, bortsett
fra leder som er lønnet i en 30% stilling, og sekretariattjenesten i 40% stilling. I tillegg til
lederoppgaver for sambandet, er leder også redaktør for Tidsskriftet Norges Barnevern. Det er
avgjørende at det er stabilitet og kontinuitet i nødvendige sekretariatsfunksjoner for den løpende drift
og i forbindelse med kongresser og konferanser.
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STYRETS VIRKSOMHET
Konstituering
Etter årsmøtet i 2013 konstituerte styret seg slik:
Nestleder Tor Slettebø
Økonomi- og webansvarlig: Are Antonsen
Styremøter:
Vedtatt strategisk plan har vært:
Med utgangspunkt i formål og oppgaver (vedtektenes § 1-2 og 1-3) vil Norsk
Barnevernsamband som aktør i det barnevernfaglige og sosialpolitiske feltet fremme og
forsvare utsatte barns interesser. De viktigste kanalene for Norsk Barnevernsambands
aktivitet vil også i denne perioden være Tidsskriftet Norges Barnevern, Nordisk
Barnevernkongress,
Norsk
Barnevernkongress,
dagskonferanser
og
Norsk
Barnevernsambands nettside: www.barnevernsambandet.no.
Samlet innebærer dette å være opptatt av:








Hvordan tjenester er organisert og finansiert, herunder ansvarsdeling og samarbeid
Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling
Å fremme og å aktivt ta del i samarbeid med medlemsorganisasjoner og andre
instanser som arbeider for samme formål
Å ta del i den offentlige debatten om tiltak til utsatte grupper av barn og unge
Å fange opp områder/temaer som det er nødvendig å endre eller videreutvikle for
at grupper av barn skal få den hjelpen de trenger
Å ta del i høringer eller selv ta initiativ til dialog med politiske myndigheter og
andre beslutningstakere
Å videreutvikle egen organisasjon og samarbeid med medlemsorganisasjoner,
virksomheter og individuelle medlemmer

Det har vært avholdt 16 styremøter i perioden. Styret har drøftet og arbeidet med følgende saker:










Norsk barnevernkongress 2014
Nordisk barnevernkongress 2015
Dagskonferansen 2015
Videreutvikling av NBS som organisasjon
Kontakt og samarbeid med medlemsorganisasjonene
Høringsuttalelser
Tidsskriftet Norges Barnevern og forholdet mellom styret og redaksjonsutvalget
Utviklingen av ny nettside for Norsk Barnevernsamband
Ansettelse av organisasjonssekretær
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Økonomi og rutiner
Evaluering av styrets arbeid
Behovet for et faglig nettverk for institusjonsvirksomheter i barnevernet
Møter og samarbeid med Bufdir
Samarbeid med Landsforeningen for barnevernsbarn om prisutdeling
Deltagelse på ulike fagseminarer

Norsk Barnevernkongress 2014
Planlegging av kongressene er alltid et stort løft for NBS på grunn av begrensede sekretariat
ressurser og et styre som ivaretar sine styreverv på fritiden. En ekstra vanskelighet denne gangen var
at planleggingen av kongressen ikke startet før høsten 2013.
Kongressen ble arrangert i Oslo, Folkets Hus, 17-19. September, med 350 deltakere.
Tema for kongressen var: Barnevern i hastighetens tid – Et barnevern som bryr seg?
Det ble nedsatt en bredt sammensatt programkomité med representanter fra Landsforeningen for
barnevernsbarn, Kirkens Bymisjon, Redd Barna, Høgskolen i Oslo, Oslo Barnevernsamband, Barne
- og familieetaten i Oslo kommune og Bufetat. Leder for Norsk Barnevernsamband ledet komiteen.
Det ble også sendt brev til alle medlemsorganisasjoner med forespørsel om faglige innspill til
kongressen.
Kongressen ble åpnet av Barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.
Det var ulike plenumsforedrag under hele kongressen.
På torsdagen var det dessuten workshops: elleve før lunsj, og elleve etter lunsj. I hver workshop var
det to innledere som styret hadde satt sammen så de tematisk utfylte hverandre.
Det var et bredt og variert kulturelt program.
Vi takker Oslo kommune for en fantastisk mottakelse den 17. september.
Hele programmet og mange av de innleggene som ble holdt ligger ute på våre nettsider:
www.barnevernsambandet.no.
Vi har mottatt mange hyggelige tilbakemeldinger etter kongressen og den samlede skriftlige
evalueringen fra deltagerne bygger også opp under inntrykket at dette var en kongress som både
faglig og sosialt, var vellykket.
Styret i Norsk Barnevernsamband mener at tematikken for kongressen ble opplevd som svært
relevant for de utfordringer som barnevernfeltet står ovenfor.
Det ble lagt ned et betydelig arbeid, ikke bare fra styret i NBS, men også fra Oslo
Barnevernsamband og fra alle som deltok i programkomiteen og fra Svein Fuglestad fra Høgskolen i
Oslo som satte sammen et meget godt kulturelt program for oss.
Kongressen gikk med overskudd og det vises til regnskapet for dette.
Nordisk Barnevernkongress 2015
Kongressen skal arrangeres i Åbo, Finland 26-28 august 2015. Tittelen på kongressen er:
Barnets beste i et nordisk perspektiv - gode eksempler og utfordringer
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Jóna Hafdis Einarsson og Tor Slettebø fra styret har deltatt i den nordiske plangruppen for
konferansen. Gruppen har hatt ett møte i Helsingfors. Resten av planleggingen har foregått på mail.
Norsk Barnevernsamband bidrar med flere workshops og plenumsforedrag. Fullstendig oversikt
finnes på våre nettsider og på www.nordiskabarnavardskongressen.org
Barneombud Anne Lindboe vil, sammen med de andre barneombudene i Norden, delta i en
plenumssesjon om barn og tvang.
HØRINGSUTTALELSER
Styret har avgitt to høringsuttalelser:


Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen
barnevernssak



Høring av utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme

WWW.BARNEVERNSAMBANDET.NO
Nettsiden til Norsk Barnevernsamband fikk en ansiktsløfting våren 2014. Hovedhensikten var å
gjøre nettsiden mer brukervennlig. Både utforming av tekst og bruk av symboler/bilder har hatt det
som rettesnor: brukervennlighet.
Det er for liten kapasitet i styret til å følge opp nettsiden slik vi hadde ønsket. Dette er en viktig
kommunikasjonskanal til våre medlemmer, til forfattere som ønsker å publisere i Tidsskriftet Norges
Barnevern og som markedsføring for kongresser og konferanser. Styret vil finne en løsning på dette i
løpet av neste periode.
DRIFTSILSKUDD TIL ORGANISASJONER PÅ BARNEVERNOMRÅDET
Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet departementet har gitt årlig tilskudd til utgivelsen
av Tidsskriftet Norges Barnevern.
Fra og med 2013 har tilskuddsordningene blitt lagt til Bufdir. Leder for sambandet og Are Antonsen
har hatt møter med Bufdir i denne forbindelse. Det gis økonomisk støtte til drift av organisasjonen:
For 2014 var tilskuddet på kr 410.000.
TIDSSKRIFTET NORGES BARNEVERN
Ansvarlig redaktør:
Redaksjonssekretær:
Redaksjonsutvalg:

Jóna Hafdis Einarsson
Olav Andre Manum
Vigdis Bunkholdt, Jan Storø, Elsa Nybø,
Øivin Christiansen, Reidun Follesø

Anne-Lene Tjeldflat trakk seg som medlem i redaksjonsutvalget i 2014. Det vil bli oppnevnt to nye
medlemmer til redaksjonsutvalget for kommende periode.
Det er en utfordring å få tilgang på nok artikler. Redaksjonsutvalget, sammen med styret i NBS, vil i
perioden 2015-2016 arbeide med å finne tiltak for å forsøke å oppnå mer stabilitet i tilgang på
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artikler. Det sier seg selv at situasjonen slik den er nå er krevende for så vel redaktør som
redaksjonsutvalg. Så langt har vi igangsatt ett tiltak:
NBS har sammen med FO og Oslo kommune ved Barne – og familieetaten satt i gang et
skriveverksted for praktikere for å bedre tilgang på artikler og for å stimulere praksisfeltet til å
skrive. Skriveverkstedet startet opp i januar 2015 og avsluttes august 2015. Styret i NBS vil vurdere
om dette skal forsette etter at skriveverkstedet er evaluert.
Det ble tatt initiativ til et temanummer om barnevern og minoriteter. Redaktør har hatt møter og
samarbeidet med to gjesteredaktører, og dette temanummeret vil bli nummer 2-2015. Redaksjonen
mener at temanummeret er særlig aktuelt som pensumslitteratur på høgskolene, og også en viktig
kilde til fagutvikling i praksisfeltet.
Tidsskriftet går godt. Samarbeidet med Universitetsforlaget er godt og har bidratt til en
profesjonalisering av produksjonsprosessen og tidsskriftet som helhet.
Leder har hatt mange møter med Universitetsforlaget i 2013-2014 for å revidere avtalen mellom
Universitetsforlaget og Norsk Barnevernsamband.
ØKONOMI
Regnskapet for 2014 viser et driftsresultat på kr 267.946. Det gode resultatet henger sammen med en
vellykket kongress, samt enkelte regnskapstekniske omposteringer. Også tidsskriftet har gitt et fint
bidrag til det positive resultatet.
Regnskapet for 2013 viser et driftsresultat på kr 148.458. Inntektsføring av et stort etterslep fra
Universitetsforlaget vedrørende tidsskriftet (kr 253.365) snudde et ellers negativt resultat.
Økonomien og likviditeten er tilfredsstillende.
For øvrig vises til regnskapsinformasjon for 2013 og 2014 og revisors beretning.
Strategisk plan for perioden 2013-2015 foreslås videreført i kommende toårsperiode.
April 2015
Styret i Norsk Barnevernsamband
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