Forslag til Norsk Barnevernsambands årsmøte 29. april 2015:

Norsk Barnevernsambands organisering
Forslag fra styret:
Spørsmålet om endring av Norsk Barnevernsambands organisasjon avsluttes uten at det foretas
vedtektsendringer. Saken gjenopptas hvis ett eller flere av sambandets medlemmer på ny bringer
fram for årsmøte et konkret forslag til endring.
Bakgrunn og begrunnelse:
Saken har vært til behandling på alle årsmøter siden 2006 da et organisasjonsutvalg ble nedsatt med
hensikt å vurdere om organisasjonen var tidsmessig og formålstjenlig oppbygget. Den eneste reelle
endringen som har blitt vedtatt i denne perioden er at det i 2007 ble vedtatt nye og moderniserte
vedtekter.
Etter dette har spørsmålet om direkte medlemskap i Norsk Barnevernsamband gjennom
fylkessambandene vært hovedtema. I 2011 ble det fremmet en sak som konkluderte med at den
mest omfattende endringen i så fall må gjøres på fylkesnivå. Årsmøtet ba om at alle fylkeslag startet
egne prosesser med henblikk på å eventuelt foreta vedtektsendringer.
I 2013 ble hele prosessen oppsummert i et omfattende notat. Denne oppsummeringen har siden da
ligget offentlig tilgjengelig på nettsidene:
http://www.barnevernsambandet.no/content/uploads/2014/03/Organisasjonsendring-2013.pdf
Den oppsummerer bl.a. at det kun var ett fylkeslag som i løpet av perioden hadde gjort vedtak i
saken.
Årsmøtet 2013 gjorde slikt vedtak: «Endelig vedtak i saken utsettes til årsmøtet 2015 da en vurderer
at det ikke er grunnlag for å foreta en så vidt omfattende vedtektsendring uten at alle fylkeslag har
tydelige årsmøtevedtak som endrer fylkeslagets vedtekter i tråd med alternativ
organisasjonsstruktur.
Årsmøtet ønsker at det skal være en prosess rundt tema i årsmøteperioden. Det er opp til styret å lage
en plan for arbeidet. Styret tar kontakt med fylkessambandene og organisasjonene med spørsmål om
de vil legge arbeid og initiativ i et slikt prosjekt.». Protokollen er å finne i sin helhet på:
http://www.barnevernsambandet.no/content/uploads/2014/03/Protokoll-Årsmøte-i-NorskBarnevernsamband-2013.pdf
Barnevernsambandets styre har i denne perioden gjort forsøk på å samle fylkeslagene til uformelle
samtaler og debatt rundt organisasjonsspørsmålet. Dette har møtt begrenset engasjement og noen
samling har det ikke vært mulig å få til. Styret finner det derfor ikke formålstjenlig å bruke mer
ressurser på denne saken før den igjen aktualiseres i form av et initiativ fra medlemsporteføljen.

