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Årsberetning Norsk Barnevernsamband - styreperioden 
2021 – 2023 

Det er 43 organisasjoner, tjenester og fylkessamband som er medlem av Norsk 
Barnevernsamband, og 40 enkeltpersoner som er medlem. Vi har de siste periodene sett en jevn 
nedgang i antall medlemmer i NBS. Det er gledelig at Trøndelag barnevernsamband har 
gjenopptatt sin aktivitet fra 2022. 
 
Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer:  

• Mari Holth FO (leder)       
• Ellen Galaasen, BIA                
• Monica Lundstrøm, personlig medlem 
• Elin Flatebø, OSF Brusetkollen 
• Eirik Christopher Gundersen, OsloMet                                             
• Lina Aatif, personlig medlem      
• Per Helge Nesse Rise, personlig medlem 

 
Alle medlemmene av styret er på valg i 2023. Mari Holth har ikke ønsket gjenvalg som leder. 
Monica Lundstrøm har ikke ønsket gjenvalg i styret.  

 
Valgkomité har bestått av:  

• Asbjørn Sagstad, Crux 
• Maria Reklev, SOS Barnebyer 
• Anja Merete Møllerud, Oslo kommune (trukket seg i 2022) 

 
 

Norsk barnevernsambands sekretariat 

NBS startet denne perioden med leie av nye lokaler på Sentralen, og gjennom 

medlemskap ved SoCentral. Dette er et ideelt selskap som jobber for felles framtid og 

eies av alle ansatte og har som må å utvikle et mer inkluderende og bærekraftig 

samfunn. Arbeid rettet mot barn og unges oppvekstkår står sentralt. Medlemmene av 

SoCentral jobber i kommuner, offentlige etater, oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter og 

frivillige organisasjoner.  Medlemskapet gir tilgang til juridisk bistand, kurs, ressurser, 

verktøy og andre organisasjoner som er opptatt av samfunnsinnovasjon, og det gir NBS 

muligheten til å samarbeide, utvikle og dele ideer og kunnskap med andre aktører. 

SoCentral har også lokaler og samarbeidsavtaler med Sentralen hvor vi kan arrangere 



 2 

konferanser, samt utstyr som kan streame foredrag, møter med mer. Dette har vært en 

veldig fin erfaring, og hvor det har blitt anledning til å knytte nye kontakter og 

samarbeid blant annet med ressurser til nyutviklet podcast.  I mangel på 

oppbevaringsmuligheter hos SoCentral, har vi leid bodplass hos City Self Storage, 

Skøyen. NBS sitt arkiv er nå plassert her  

Linn-Eirin Aronsen Haugen har siden 2019 vært ansatt som organisasjonssekretær i 25 

% stilling. Styreleder Mari Holth hatt 20 % stilling tilknyttet sekretariatet. NBS bruker 

Regnskapshuset til å føre regnskap, og BDO AS som revisor. 

I forkant av planlegging av arrangering av denne periodens tre konferanser og 

kongresser inviterte vi til en anbudskonkurranse hvor to byråer leverte tilbud. Vi valgte 

Gyro som eventbyrå fordi Gyro kom best ut mht pris og fordi vi har samarbeidet godt 

med Gyro tidligere. Det er kostbart med eventbyrå, men helt nødvendig når vi nå 

arrangerer kongresser av denne størrelsen. Eventbyrå bidrar også med å redusere 

økonomisk risiko, idet de bidrar med å følge opp avtaler med leverandører osv. Dette 

har blitt viktigere å være bevisst på etter pandemien, grunnet større usikkerhet når det 

gjelder planlegging av arrangementer.  

 

Styrets virksomhet  

Med utgangspunkt i formål og oppgaver (vedtektenes § 1-2 og 1-3) og våre ti faglige 

verdier for et godt barnevern, vil Norsk Barnevernsamband som aktør i det 

barnevernfaglige og sosialpolitiske feltet, fremme og forsvare utsatte barns interesser. 

Vedtatt strategisk plan har vært: 

• 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  
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Det har vært avholdt 14 styremøter i perioden og to internseminarer. Et av seminarene 

ble arrangert i Strømstad. I oppstarten av perioden foregikk styremøtene digitalt, men 

fra våren 2021 var vi tilbake til fysiske treff.  

Denne perioden har vært preget av å gjenoppta aktivitet etter pandemiårene. Vi måtte 

avlyse flere planlagte aktiviteter under pandemien. Når vi ikke fikk gjennomført fysiske 

samlinger som planlagt, så vi behov for å utvikle nye flater å jobbe på. Vi har derfor 

startet et omfattende arbeid med å utvikle en podcast. Vi har også startet arbeidet med å 

sikre at drift av Tidsskriftet Norges Barnevern utvikler seg i tråd med nye behov for 

digitalisering. Utvikling av nye flater er også et virkemiddel for å rekruttere medlemmer.  

Samlet sett er det viktig at NBS er synlig for å sikre rekruttering. Vi jobber også med å 

være synlige i sosiale medier. 

 

Det skjer mye på barnevernsfeltet – ny lov trådte i kraft 01.01.23 og to utvalg jobber 

med omfattende NOU’er om barnevernet. NBS har avgitt flere høringsinnspill og deltatt 

på innspillsmøte til Institusjonsutvalget. 

 

Institusjonskonferansen 2022 

I november 2022 kunne vi endelig igjen ønske velkommen til Institusjonskonferansen, 

og med tittel Samhandling i miljøterapien – vekst og utvikling for og med barn og unge. 

Dette har utviklet seg å bli en velkjent og attraktiv møteplass med fokus på 

barnevernsinstitusjon. Formålet med konferansen er å samle feltet, med fokus på faglige 

utfordringer og synliggjøring av godt faglig miljøterapeutisk arbeid. Konferansens 

allsidige program ble til gjennom en arbeidsgruppe ledet av medlemmer fra styret og 

med representanter fra statlig, ideelt og privat barnevern og NTNU. Vi arrangerte 

konferansen i Lillestrøm med tett opptil 200 deltakere. Som en del av konferansen 

arrangerte vi en workshop som resulterte i innspill til Institusjonsutvalgets arbeid.  

 

Norsk barnevernkongress 2023 – NBS 100 år 

Norsk Barnevernkongress 2023 skal avholdes i Oslo, og hvor vi også skal markere NBS 

100 år. En viktig del av vårt arbeid denne perioden har vært å starte planleggingen. 

Sammen med tidsskriftets redaktører har vi laget plan for å utgi et jubileumsnummer av 
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Tidsskriftet Norges Barnevern. Her er det hyret inn ekstra redaktørressurser. Vi har 

etablert en programkomite, og hyret inn bistand til å den kulturelle delen av kongressen.  

  

Nordisk barnevernskongress  

Vi startet perioden med å delta sammen med våre nordiske samarbeidspartnere i 

planlegging av Nordisk kongress i Danmark. Dessverre medførte pandemisituasjonen 

for stor usikkerhet knyttet til gjennomføring, og kongressen ble avlyst.  

 

Neste nordiske kongress skal avholdes i Oslo i 2024, og vi skal lede komitearbeidet med 

å planlegge denne kongressen. Februar 2023 har styret v/ leder og 

organisasjonssekretær med bistand fra Tor Slettebø arrangert oppstartsmøte for 

planleggingen sammen med våre nordiske kollegaer. Den nordiske kongressen avholdes 

i Oslo 2.-4. september 2024.  

 

Sambandssamlinger 

Høsten 2019 utviklet vi en ny møtearena ‘Sambandssamling’. Ideen til å arrangere 

Sambandsamling har vært å etablere en ny og uformell møtearena hvor vi kan ta opp 

dagsaktuelle temaer. I tillegg har målet vært å kunne tilby en møteplass for diskusjon og 

kunnskapsdeling til lavkost.  Målet var å arrangere fire Sambandsamlinger i året, men 

pandemien satte dessverre en stopper for planlagte arrangementer. Vi har arrangert tre 

samlinger i perioden med temaene foreldresamarbeid, bruk av institusjon som tiltak 

etter barnevernsreformen og kvalitet i barnevernet (samarbeid med Hordaland 

barnevernsamband).  

 

Utvikling av podcast 

I lys av pandemien og behov for å utvikle oss med å ta i bruk nye flater, har vi i perioden 

startet et omfattende arbeid med utvikling av podcast. Vi har hyret profesjonelle 

samarbeidspartnere til konseptutvikling og gjennomføring. Prosjektet har vist seg å 

kreve mye ressurser – både når det gjelder planlegging og gjennomføring. Det har tatt 

mye tid og er kostbart. Vi mener likevel det er en god investering og vil gi oss et større 

nedslagsfelt, bidra til å gjøre oss mer synlig og relevante i tråd med vårt formål.  
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Tidsskriftet Norges Barnevern 

Ansvarlig redaktører i denne perioden har vært Elisiv Bakketeig og Inger Oterholm. 

Styret og redaktørene har etter et gjensidig initiativ ønsket et tettere samarbeid. 

Redaktørene har derfor deltatt ved tre styremøter i perioden. Her har vi fått muligheten 

til å diskutere utvikling av tidsskriftet og hvordan vi skal sikre tidsskriftets dagsaktuelle 

digitale løsninger. Dette har resultert i innkjøp av nytt forfatterverktøy. Dette skal bidra 

til å avhjelpe og kvalitetssikre redaktørenes arbeid med artikler og kommunikasjon med 

forfattere. Vi har startet arbeidet med å diskutere hvordan vi kan innfri fremtidige krav 

om open access. Dette vil bli en endring som vil bli svært kostbar, men vil trolig bli 

nødvendig på sikt. Og noe det nye styret må fortsette arbeidet rundt.  

På forespørsel fra Høyskolen på Vestlandet har vi deltatt ved prosjektperiode for 

barnevernspedagogstudenter. Studentene har undersøkt tidsskriftets posisjon blant 

fagfolk, og foretrukne lesevalg.  

Viser for øvrig til egen beretning for tidsskriftet.   

 

Driftstilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet  

Tilskuddsordningene er lagt til Barne- og familiedirektoratet. NBS har søkt og fått tildelt 

midler fra Bufdir med en årlig sum på kr 610.000,- for årene 2022, 2023 og 2024. Det 

må søkes om ny tildeling høsten 2024.  

Fra og med 2020 har vi mottatt et tilskudd fra Bufdir (utviklings- og 

samhandlingsprosjekter) til å arrangere Sambandssamling på kr 90.000,- per år for 

årene 2020, 2021 og 2022. Avtalen med Bufdir er at det skal avholdes tre 

Sambandssamlinger i 2020 og fire i hhv 2021 og 2022. Som følge av koronaepidemien 

ble det bare avholdet en Sambandssamling i 2020. Ubrukte midler overføres derfor til 

året etter. På grunn av pandemisituasjonen ble vi tvunget til å omformulere deler av 

formålet til å omhandle utvikling av podcast.  

Økonomi 

Regnskapet for regnskapsåret 2021 viser et årsresultat på: 113 687,-. Regnskap for 

regnskapsåret 2022 er under ferdigstillelse og skal være ferdig revidert til årsmøtet.  
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Regnskapet viser et høyere aktivitetsnivå – noe som viser seg i høyere kostnader. Vi 

planlegger for høyere aktivitet, og har derfor også søkt om økt tilskudd, noe vi har fått 

innvilget. Vi er nå opptatt av å holde et høyt aktivitetsnivå, og forsøke å ta tilbake det vi 

mistet under pandemiårene. Dette vil vise seg med et høyere kostnadsnivå. Det er 

styrets vurdering at det vil tjene sambandet på sikt å sikre vår synlighet og relevans. Vår 

vurdering er at økonomien er god.  

 

 

Februar 2023 

Styret i Norsk Barnevernsamband 

 


