
Til 

ÅRSMØTET 23.MARS 2023 FOR NORSK BARNEVERNSAMBAND 

 

 

INNSTILLING TIL NYTT STYRE (PERIODEN 2023-2025) 

 

 

Ifølge vedtektene til Norsk Barnevernsamband (NBS) skal det avholdes årsmøte hvert annet 

år og valgperioden for styremedlemmene, - herunder styreleder er 2 år.  Dette innebærer at 

hele styret er på valg hvert årsmøte. 

Med dette som utgangspunkt har valgkomiteen i sin innstilling vektlagt både kontinuitet og 

noe fornyelse.  Videre har valgkomiteen lagt til grunn følgende kriterier: representasjon fra 

medlemsorganisasjonene, bredde i kompetanse og erfaring fra barnevernfeltet på ulike nivå 

(både 1. og 2.linjetjenesten), utsiktspunkt fra både offentlig og privat sektor, akademia-

tilknytning samt brukererfaring. 

Samtlige medlemsorganisasjoner ble tilskrevet pr e-post 21.12.2022 med oppfordring om å 

komme med innspill til styrekandidater, – herunder til vervet som styreleder. Det kom 

innspill fra en medlemsorganisasjon. Videre har valgkomiteen vært i kontakt med alle 

nåværende styremedlemmer med spørsmål om de er villige til å stille til gjenvalg, og om de 

har forslag til andre kandidater. 

 

Følgende er på valg i 2023: 

Leder:    Mari Holth (FO) 

Styremedlem/nestleder: Ellen Galaasen (BiA) 

Styremedlem:   Monica Lundstrøm (personlig medlem) 

Styremedlem:   Per-Helge Rise (personlig medlem)  

Styremedlem:   Elin Flatebø (Oslo Sanitetsforening Brusetkollen) 

Styremedlem:   Lina Aatif, personlig medlem 

Styremedlem:   Eirik Christoffer Gundersen (Oslo Met)  

 

Styreleder Mari Holth har meddelt at hun ikke stiller til gjenvalg som leder men er villig til å 

bli valgt som styremedlem. Monica Lundstrøm har meddelt at hun ikke stiller til gjenvalg.  



Ellen Galaasen, Per-Helge Rise, Elin Flatebø, Eirik Christoffer Gundersen og Lina Aatif har sagt 

seg villige til å bli gjenvalgt.  

Med dette som utgangspunkt innstiller valgkomiteen på følgende nye medlemmer: 

Linda Merete Skarnes, sosionom - 49 år. Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse – pt 

masteroppgave Barnevern/sosialfag. 30% Veileder i barnevernledelse, Nasjonalt 

veiledningsteam, Bufdir og 50% barnevernskonsulent Barnevernvakta Oslo kommune. Sitter 

i programkomiteen for Norsk Barnevernsambands barnevernkongress og 100 års markering 

høsten 2023. Bor i Ås. 

Cecilia Dinardi, advokat – 35 år. Barnerettsforkjemper, advokat og partner i advokatfirmaet 

Elden AS. Spesialfelt er barnevernrett, barnerett og straffesaker som omhandler barn. 

Dinardi har inntil nylig vært sekretariatsleder for det regjeringsoppnevnte 

avkommersialiseringsutvalget og er medlem i IMDIS partssammensatte utvalg som skal gi 

råd til IMDi i deres behandling av varsler om tolker ved mistanke om brudd på tolkeloven. 

Som 16-åring og selv under barneverntiltak engasjerte Dinardi seg for å styrke rettighetene 

til barnevernsbarn. Sammen med andre ungdommer grunnla hun «sørlandsgnisten», en 

forening for barnevernsbarn som ble en av spirene til Landsforeningen for barnevernsbarn. 

Bor i Nordre Follo. 

 

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling til nytt styre for Norsk Barnevernsamband for 

perioden 2023-2025: 

Leder:   Lina Aatif, personlig medlem (gjenvalg – nå som leder) 

Styremedlem:  Ellen Galaasen, BiA (gjenvalg) 

Styremedlem:  Elin Flatebø, Oslo Sanitetsforening Brusetkollen (gjenvalg) 

Styremedlem:  Mari Holth, FO (gjenvalg – nå som styremedlem)) 

Styremedlem:  Eirik Christoffer Gundersen, Oslo Met (gjenvalg) 

Styremedlem:  Linda Merete Skarnes, personlig medlem (ny) 

Styremedlem:  Cecilia Dinardi, personlig medlem (ny) 

 

Oslo, 9. mars 2023 

Valgkomiteen 

Asbjørn Sagstad, Stiftelsen CRUX 

Claus Engen, Frogn barneverntjeneste (ble supplert av styret underveis i prosessen) 

Maria Reklev, SOS Barnebyer trakk seg underveis av habilitetsgrunner mens Anja Merete 

Møllerud, Uteseksjonen, Velferdsetaten, Oslo kommune meddelte i forkant at hun måtte trekke seg 

av helsemessige grunner.  


