
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonen for barnevernsforeldre 
 

 

Landsmøte Oslo 19-20 september 2020 

 

Sted: Torggata 1 

 

Arbeidsmøte 

Lørdag kl.11:00 – 15:00 

Lunsj  kl-12:30 – 13:00 

 

Landsmøte 

Søndag Kl.10:00 – 15:00 

Lunsj  kl-12:30 – 13:00 
 

 

Vedlegg: 

 

Lørdag LM 2020 

Aktivitet 2019 

 

1. Regnskap 
2. Utviklingsplan 
3. Vedtekter 
4. Rammebudsjett 
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Landsmøte avholdes søndag 20.september  

fra 10-15, inkludert lunsj 12.30-13.00.  

 

Saker som skal behandles under landsmøte er følgende: 

Konstituering 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av saksliste 

3. Valg av ordstyrer og referent 

4. Valg av tellekorps 

5. Valg av 2 til å underskrive protokollen 

6. Godkjenning av forretningsorden (taletid) 

a) Årsberetning 

b) Regnskap for 2019 og halve 2020 

c) Utviklingsplanen for 2020-2022 

d) Andre saker og innkomne forslag 

e) Vedtektsendringer 

f) Rammebudsjett for 2020-2022 

g) Valg av Hovedstyre 

h) Valg av valgkomite 

 

 

a) Årsberetning 2019  

 

Innhold: 

1. Formål med organisasjonen 

2. Hovedmålsettingene for OBF i 2019 

3. Utviklingsplan for 2018-2020 

4. Styre og styrets arbeid 

5. Administrasjon 

6. Økonomi 

7. Medlemmer og medlemsrekruttering 

8. Interessepolitiske aktiviteter og samarbeid med andre 
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1.Formål med organisasjonen 

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) ble stiftet 17. 

november 2013. OBF er en landsdekkende medlems- og 

interesseorganisasjon.  

 

OBF sitt formål er å samle, støtte og være et talerør for foreldre 

som har, har hatt, eller er i ferd med å få barna sine under 

barnevernets omsorg. OBF skal arbeide for å heve kvaliteten på 

barnevernet i Norge gjennom dialog og samarbeid med politikere, 

myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med tilsvarende 

målsetninger. 

OBF skal arbeide aktivt for å:  

• bidra til at barn i barnevernet får det bedre, at deres 

rettssikkerhet ivaretas og at de får opprettholde en god 

relasjon med sin familie  

• sikre bedre rettigheter og tilbud til barnevernsforeldre 

i alle landets kommuner  

• bedre forståelse for at det i enhver plassering 

etableres godt samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre 

og barneverntjenesten  

• skape positive holdninger i barnevernet og samfunnet om 

barnevernsbarn og barnevernsforeldre  

• samarbeide med både politikere, myndigheter, fagfeltet 

og andre organisasjoner med tilsvarende målsetninger  

• være samlingspunkt og nettverk for barnevernsforeldre 

   

Dette er i henhold til vedtektene som ble vedtatt på landsmøtet 

26. oktober 2014, 30. oktober 2016 og 29. april 2018.  

 

2.Hovedmålsettingene for OBF i 2019 

Året 2019 hadde vi ambisjoner om å vokse og bli en stor 

og slagkraftig organisasjon. Nå i ettertid kan jeg med 

hånden på hjerte si, vi forsøkte, men lykkes ikke helt 

med det.  

Vi skulle sette OBF på dagsorden blant fagfeltet, det kan 

jeg si vi nådde i langt større grad enn medlemsmassen.  
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Vi ønsket også å få til gode strukturer og rutiner for 

styrearbeid, for å inkludere alle på en god måte. 

Arbeidet med å utvikle gode strukturer i styret kom vi 

heller ikke helt i mål med, men det er en pågående 

prosess. Vi kom likevel i mål med å utvikle en håndbok 

for styrearbeid som vil være til god hjelp for nye 

styremedlemmer.  

3.Utviklingsplan for 2018-2020 

Vi i organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) ønsker å 

heve kvaliteten på barnevernet, samt rettssikkerheten til 

foreldre i møte med barnevernet og hjelpeapparatet 

forøvrig. 

OBF er også opptatt av å styrke det biologiske prinsippet 

og at foreldre anerkjennes som viktige samarbeidspartnere i 

barnas hverdag enten de bor hjemme eller er under 

barnevernets omsorg. 

Vi ønsker å jobbe for å styrke relasjonene mellom foreldre-

barn-fosterfamilie. 

Vi ønsker økt fokus på tidlig innsats og bredere satsning 

på tilbakeføringer til hjemmet. 

Vårt formål er: «å samle, støtte og være et talerør for 

foreldre som har eller har hatt barna under barnevernets 

omsorg, eller er i ferd med å få det. 

OBF skal arbeide for å heve kvaliteten på barnevernet i 

Norge gjennom dialog og samarbeid med politikere, 

myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med 

tilsvarende målsetninger. 
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Barnevernslovutvalget: 

Barnevernsreformen – kommunereformen 

– hjelpetiltak 

– støtteperson 

– slekts/nettverksplasseringer 

– Samvær: hyppighet i forhold til tilbakeføring 

– Familieråd som metode 

  

Særdomstolsutvalget: 

Vi som organisasjon går inn for Tingrettene, men vi støtter 

ikke at fylkesnemdlederne automatisk gis stilling som 

Tingrettsdommere 

  

Familievernets oppfølging av foreldrene: 

– tilbud vs. tiltak 

– mandatet til familievernkontorene 

– det nasjonale tilbudet 

– ansvarsavklaring mellom aktørene 

– «kriseteam» 

 

4.Styret og styrets arbeid 

Vi har i 2019 hatt 4 styremøter, 3 telefonmøter og 1 

fysiskmøte. Hovedårsaken til det handler om begrensede 

midler, og derav også mindre aktivitet i organisasjonen. 

Mars: hovedstyremøte på telefon 

April: hovedstyremøte på telefon 

Mai: hovedstyremøte fysisk i Bergen 

September: hovedstyremøte på telefon 

Vi har i tillegg hatt AU møter ved behov. AU besto i 2018 

og 2019 av leder Merethe Løland, nestleder Renate 

Egebakken og styremedlem Svein Westrheim.  
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5.Administrasjon 

Vi har egen organisasjonssekretær som har hovedansvar for 

økonomien i organisasjonen i tillegg til å betjene 

post@barnevernsforeldrene.no. Arslan Rashid er ansatt hos 

oss 1 dag i uken. I tillegg fungerer leder også som 

daglig leder i 50% stilling som arbeidende styreleder.  

6.Økonomi 

Pga corona situasjonen fikk vi tildelt midler langt 

senere enn vi pleier, så vi fikk ikke levert regnskapet 

helt til ønsket tid. Vi er nå ikke helt i rute der. Vi 

skal gå grundig gjennom økonomidelen under både 

forberedende- og under Landsmøte.  

Vi søkte om 1.250.000 kroner for 2019, det fikk vi ikke. 

Vi fikk tildelt 750.000 kroner. Dette førte til at vi 

måtte tenke veldig annerledes i forhold til hva vi hadde 

ønsker om å få til i 2019.  

Tilskuddet går i all hovedsak til følgende: 

- Lønn til leder og kontoransatt 

- Leie av kontor sentralt i Oslo 

- Regnskapsfører og revisor 

- Styremøter, konferanser og andre reiser i inn og 

utland 

Årsregnskapet 

Organisasjonen for barnevernsforeldre er en interesseorganisasjon 

som ikke er skattepliktige. Hovedstyret har gjennom 2017 ikke tatt 

ut styrehonorar for sitt arbeid for OBF da vi besluttet tidlig at 

vi heller burde bruke våre midler til møter og aktiviteter. 

Arbeidsmengdene som hver uke legges ned av de tillitsvalgte er 

helt enorme, uten dem hadde ikke OBF blitt så robust og så godt 

organisert som vi nå er blitt.  

OBF planlegger drift og aktiviteter i tråd med gjeldene regelverk 

for tilskudd og drift, og rapporterer til Bufdir innen oppsatte 

frister. Vi har både regnskapsfører og revisor knyttet til vår 

organisasjon, som sørger for at regnskap og rapportering skjer på 

en forsvarlig måte. Vi leverer regnskapet til regnskapsfører 4 

ganger i året, og til revisor 1 gang årlig.  

mailto:post@barnevernsforeldrene.no
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7.Medlemmer og medlemsrekruttering 

Organisasjonen for barnevernsforeldre har som ambisjon å 

bli landets største medlemsorganisasjon for 

barnevernsforeldre. I 2019 hadde vi i overkant av 60 

medlemmer, inkludert støttemedlemmer. Det er vi langt fra 

fornøyde med. Vi jobber hver eneste dag for å spre 

informasjon, hjelpe foreldre og delta i aktuelle fora der 

barnevern er på agendaen. Likevel må jeg som leder ta 

største delen av ansvaret for at vi ikke har vokst oss 

større enn vi gjorde i 2019. Vi balanserer på en fin 

knivsegg i forhold til å delta på de store konferansene, 

samtidig som vi skal server våre medlemmer og andre som 

tar kontakt. Vi har allerede tatt lærdom av dette og 

startet helt på slutten av 2019 arbeidet med å danne 

nettverk i alle landets fylker slik at vi kommer nærmere 

våre medlemmer og aktuelle foreldre slik at vi kan hjelpe 

dem der de er. Våre hovedoppgaver har bestått i 

nettverksmøter, åpent kontor en dag i uken, 

rådgivningstjenesten og arbeid inn mot fagfeltet på ulike 

måter. Vi var også til stede under Arendalsuka for første 

gang og dro ned til Strasbourg for å oppleve EMD på nært 

hold i en sak som «hele» Norge fulgte med på.  

 

 

Tilbud til foreldre: 

Støttesamtaler 

Rådgivningstjeneste 

Åpent kontor mandager 10-18 i Oslo 

Nettverksmøter i Oslo, Bergen, Trondheim, Bryne 

(samarbeid med familievernkontoret), Hamar og 

Kristiansand 

Medlemsside på facebook 

Snap  
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8.Interessepolitiske aktiviteter og samarbeid med andre 

gjennom 2019:  

Se vedlegg : Aktivitet 2019 

 

b) Regnskap 

Vedlegg 1 

c) Utviklingsplan for 2020-2022 

Vedlegg 2 

d) Andre saker og innkomne forslag 

Når barnevernet får inn bekymringsmelding så tar de tak i dette stort sett med en gang. Men som jeg har 

lagt merke til er at barnevernet spør ikke vedkommende som har sendt/ringt inn til barnevernet om de har 

sjekket med mor eller far og barnet selv. 

Forslag 

Jeg synes at barnevernet må stille ett spørsmål til de som sender bekymringsmelding. 

Spørsmålet er: Har du/dere snakket med foreldrene?  hvis ja ta tak i det. 

Hvis nei, da gjør vi ikke noe før dere har snakket med foreldrene. 

Mvh 

Mona Aurland 

Forslagsstiller redegjør for saken. 

 

Hovedstyrets forslag til vedtak: Forslaget avvises. 

 

 

 

e) Vedtektsendringer 

Vedlegg 3 

f) Rammebudsjett for 2020-2022 

Vedlegg 4 
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g) Valg av hovedstyre 

Hovedstyret perioden 2018-2020. 

Leder Merethe Løland (ikke på valg) 

Nestleder Renate Egebakken (stiller ikke til valg) 

Styremedlem Svein Westrheim (ikke på valg) 

Styremedlem Stine Solaas (stiller ikke til valg) 

Styremedlem Elin Strand (stiller ikke til valg) 

Styremedlem Tina Nevland (er på valg og stiller) 

Varamedlemmene våre trakk seg også i løpet av 

valgperioden, ingen av dem stiller til gjenvalg. 

 

 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre: 

Leder Merethe Løland(ikke på valg) 

Nestleder Julianna Weber 

Styremedlem Svein Westrheim(ikke på valg) 

Styremedlem Elin Ingebrigtsen 

Styremedlem Heidi Hansen 

Styremedlem Tina Nevland  

+ Åse Olsen 
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Hovedstyret har valgt å komme med en egen innstilling: 

Leder Merethe Løland (ikke på valg) 

Nestleder Tina Nevland 

Styremedlem Svein Westrheim(ikke på valg) 

Styremedlem Jenny Marie Gulbrandsen 

Styremedlem Heidi Hansen 

Styremedlem Veronika Hansen 

Varamedlem 1: Marianne Fagerheim 

Varamedlem 2: Julianna Weber 

 

h) Valg av valgkomite 

 


