
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8036 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Akersgt. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 793 

Invitasjon til deltakelse i Nasjonalt barnevernforum (NBF) - 
partssammensatt forum på barnevernområdet 

 

Jeg vil med dette invitere til deltakelse i Nasjonalt barnevernsforum.  Forumet skal bestå av 

sentrale aktører på barnevernsområdet, og formåelt er å samarbeide om utvikling av 

sektoren, gjennom dialog, debatt og kunnskapsdeling. om utviklingen av barnevernsektoren. 

Forumet involverer alle sentrale parter i sektoren og skal bidra til en sterk og helhetlig satsing 

på kvalitet – for å nå målet om et bedre barnevern, bygget på rettssikkerhet og trygghet, til 

barnets beste. Mandat og agenda for første møte følger vedlagt. 

 

Etableringen av det nasjonale barnevernsforumet følger blant annet av Stortingets 

behandling av innst. 102 S (2020–2021) fra familie- og kulturkomiteen, dokument 8:116 S 

(2019–2020), der det ble det foreslått å i gangsette et partssamarbeid mellom sentrale 

aktører på barnevernsektoren. Forslaget var basert på høringsinnspill fra KS, FO, 

Fagforbundet og Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet. I den åpne høringen 

komiteen gjennomførte om representantforslaget 5. november 2020, ble innspillet om et slikt 

partsarbeid støttet av alle høringsinstansene, inkludert Landsforeningen for barnevernsbarn 

og Barneombudet. 

 

Gjennom NBF får jeg, som statsråd, mulighet til å sette dagsorden og skape en felles 

referanseramme og felles forståelse av utfordringene i sektoren. Samtidig får aktørene 

mulighet til å melde inn til statsråden hva de har av utfordringer – på hver enkelts arena. 

 

Det legges i første omgang opp til to møter i året, fram til og med 2023. Første møte er 

fastsatt til 9. mars og vil bli avholdt digitalt. Jeg ber dere om å melde fra om ett medlem hver 

Ifølge liste  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/252-3  

Dato 

3. mars 2021 

 



 

 

Side 2 
 

til departementet v/ Olav Røger, olav.roger@bfd.dep.no innen mandag 8. mars, kl 10:00. 

Lenke til møte vil bli sendt ut til påmeldte deltakere i forkant av møtet. 

   

 

 

Med hilsen 

 

 

Kjell Ingolf Ropstad 

 

  

mailto:olav.roger@bfd.dep.no


 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

 

Barne- ungdoms- og 

familiedirektoratet 

Pb. 2233 3103 TØNSBERG 

Barneombudet Pb. 8889 

Youngstorget 

0028 OSLO 

Barnevernspedagogene i 

Akademikerforbundet (BiA) 

Tollbugt. 35 0157 OSLO 

Den Norske 

Advokatforening 

Kr. Augustsgt. 9 0164 OSLO 

Fagforbundet Seksjon kirke, 

kultur og oppvekst 

0130 OSLO 

Fellesorganisasjonen Pb. 4693 

Sofienberg 

0506 OSLO 

Kommunesektorens 

organisasjon 

Pb. 1378 Vika 0114 OSLO 

Landsforeningen for 

barnevernsbarn 

Stortorvet 10 0155 OSLO 

Norsk 

barnevernlederorganisasjon 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Statsforvalteren i Trøndelag Pb. 2600 7734 STEINKJER 
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