LANDSMØTE 2018
LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN
Protokollen er ført etter behandlingsrekkefølge, ikke saksrekkefølge.

LFBLM 01-18

Godkjenning av innkalling
Innstilling:
Landsmøtet godkjenner innkallingen.
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

LFBLM 02-18

Godkjenning av delegater
Innstilling:
Landsmøtet godkjenner antall delegater i tråd med delegatliste
og oppmøte.
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

LFBLM 03-18

Valg av ordstyrer
Innstilling:
Ingvild Bjørnøy Lalim velges som ordstyrer for Landsmøte 2018.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

LFBLM 04-18

Valg av referent
Innstilling:
Julie Gulbrandsen og Camilla Tryti velges som referenter for
Landsmøte 2018.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

LFBLM 05-18

Godkjenning av forretningsorden
Innstilling:
Landsmøtet vedtar forretningsorden.
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Vedtak: Forretningsorden godkjennes.

LFBLM 06-18

Godkjenning av saksliste
Innstilling:
Sakslisten for Landsmøtet 2018 godkjennes.
Vedtak: Sakslisten godkjent ved akklamasjon.

LFBLM 07-18

Godkjenning av tidsplan
Innstilling:
Tidsplanen godkjennes slik den står uten endringer.
Forslag til endring av tidsplan. 20-18 kommer før forslag 18-18.
Vedtak: Tidsplan godkjennes med endring, enstemmig
vedtatt.

LFBLM 08-18

Valg av tellekorps
Innstilling:
Innstillingen legges frem på møtet. Randi Talseth og Caroline
Myklebost foreslås.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

LFBLM 09-18

Valg av protokollunderskrivere
Innstilling:
Landsmøtet velger to delegater til å underskrive protokollen.
Roger Johansen og Jannike Gangsø medler seg.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

LFBLM 10-18

Valg av redaksjonskomité – Organisatorisk plattform og
politisk plattform
Innstilling:
Landsstyret er redaksjonskomite
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.
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LFBLM 11-18

Årsmelding
Årsmeldingen legges frem av Vilde Adolfsen
Det åpnes for spørsmål.
Saksopplysning fra CK, ikke i Tønsberg men i Larvik.
Innstilling:
Årsmeldingen for Landsforeningen for barnevernsbarn 2017
godkjennes.
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

LFBLM 21-18

Arbeidsplan for 2018
Arbeidsplanen for 2018 godkjennes av landsmøtet.
Åpnes for spørsmål. Elsa foreslår rettskriving. Ruzzel har
spørsmål om allmøter og valg. Forvirring om allmøter og
Landsmøte, vi tar det når vedtekter blir tatt opp. Roger Johansen
spørsmål om ekstra oppgaver som kommer. Thomas svarer om
at det alltid kan komme uforutsette hendelser, men vi baker inn
midler som vi får i arbeidsplanen fortløpende. Vilde forklarer om
tidligere år, og at vi har valgt å ha en ikke så detaljert
arbeidsplan.
Innstilling:
Arbeidsplan for 2018 godkjennes av Landsmøtet
Vedtatt ved akklamasjon.

LFBLM 12-18

Kontrollkomiteens beretning
Sentralstyret legger frem kontrollkomitéens beretning, fordi
kontrollkomiteen ikke var tilstede.
Innstilling.
Kontrollkomiteens beretning tas til etterretning.
Åpnes for spørsmål.
Vedtak: Kontrollkomiteens beretning tas til etterretning.

LFBLM 13-18

Organisasjonskomiteens rapport
Thomas Johansen legger frem organisasjonskomiteens rapport.
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Innstilling:
Organisasjonskomiteens rapport tas til etterretning og
godkjennes
Det åpnes for spørsmål.
Veronika Løveng-Hansen, spørsmål om hva som menes som
sammenlignbar organisasjon. Thomas svarer, BAR, mental helse
Ungdom.
Vedtak: Organisasjonskomiteens rapport tas til etterretning.
Innstilling vedtatt.

LFBLM 14-18

Godkjenning av regnskap
Vilde Adolfsen legger frem regnskapet.
Innstilling:
Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2017
Det åpnes for spørsmål.
Jill-Astrid har spørsmål om post om materiell. – Caroline forklarer
at dette er penger som er forestående fra tidligere år i firma, og at
det derfor ikke er synlig på budsjettet for året 2017.
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

LFBLM 15-16

Godkjenning av revisjonsberetning
Innstilling:
Landsmøtet godkjenner revisjonsberetningen for 2017.
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon.

LFBLM 16-18

Fastsettelse av kontingent
Innstilling:
Landsmøtet åpner sak om fastsettelse av kontingent.
Kontingenter i LFB:
•
•
•

Ordinært medlemskap: gratis
Individuelt støttemedlemskap: kr. 500,Kollektivt støttemedlemskap: kr. 500,-

Det åpnes for spørsmål og debatt.
Vedtak: Godkjent med 15 mot 2 stemmer.
4

LFBLM 17-18

Budsjett 2018
Vilde Adolfsen legger frem budsjettet for 2018. Elsa redegjør for
administrativt honorar av leder, og vedtaket til Landsstyret.
Åpner for spørsmål og diskusjon.

Innstilling:
Budsjettet for LFB 2018 vedtas.
Vedtak: Vedtatt med 14 mot 2, 1 avholden.

LFBLM 25-18

Eksklusjon av medlem i LFB
Innstilling: Medlemmet blir ekskludert i tre år.
Landsstyret og ankende part gis mulighet til å gi sin forklaring.
Vi går til votering skriftlig.
Vedtak: 13 stemmer for 4 mot, vedtaket består.

LFBLM 18-18

Vedtekter
Thomas Johansen legger frem forslag til vedtekter.

Innstilling:
Helhetlig endringsforslag til vedtekter – ny organisasjonsstruktur
vedtas.

Region Midt: Endringsforslag - Kapittelet 5. om Landsstyret
strykes. Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget strykes.
Vedtak: 3 stemmer for, forslaget faller

Region Nord: Endringsforslag Nytt kapittel 5: Regionsråd,
Kapittel 5: Regionsråd. Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget
strykes.
Vedtak: 4 stemmer for, forslaget faller.

Veronika Løveng-Hansen: Endringsforslag: Hvis forslaget fra
Nord faller, erstatte kapittel 5 og 6 med nytt kapittel 5: Se eget
ark. Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget strykes.
Vedtak: 5 stemmer for, forslaget faller
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5.3 Beslutningsdyktighet
Sentralstyrets innstilling: 2. Innkalling med dato, tid og sted skal
være tilgjengelig 14 dager før møtet. Innkalling med saksliste,
dagsorden og sakspapirer skal være tilgjengelig en uke før
møtet. (...)
Region Vest: Endringsforslag
5.3 Beslutningsdyktighet
2. Innkalling med dato, tid og sted skal være tilgjengelig 14 dager
før møtet. Innkalling med saksliste, dagsorden og sakspapirer
skal være tilgjengelig 5 dager før møtet. (...)
Vedtak: Endringsforslaget blir enstemmig vedtatt.

5.6 Funksjonstid
Sentralstyrets innstilling: Det skal avholdes allmøter i forkant av
hvert landsmøte, i alle regioner. 1. representant blir også valgt
inn som regionens representant til Landsstyret. Funksjonstiden til
et nytt landsstyre starter rett etter Landsmøtet, eller så fort nye
allmøter er avholdt hvis det ikke finnes valgte delegater fra
regionen.
Region Vest: Endringsforslag
5.6 Funksjonstid
Det skal avholdes allmøter i forkant av hvert landsmøte, i alle
regioner. På allmøtet skal det også velges en representant til
Landsstyret. Denne representanten vil automatisk også få en
delegatplass. Funksjonstiden til et nytt landsstyre starter rett etter
Landsmøtet, eller så fort nye allmøter er avholdt hvis det ikke
finnes valgte delegater fra regionen.
Redaksjonskomiteen foreslår at det vedtas.
Vedtak: Endringsforslaget blir enstemmig vedtatt

6.2 Sammensetning
Sentralstyrets innstilling:
•

Leder

•

Nestleder

•

2 Styremedlemmer
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Region Sør: Tilleggsforslag
6.2 Sammensetning
•

Leder

•

Nestleder

•

2 Styremedlemmer

•
2 varamedlemmer uten møteplikt, som følger sakene via
referat
Vedtak: 5 stemmer for, forslaget faller

Region Midt: Endringsforslag
6.2 Sammensetning
•

Leder

•

Nestleder

•

4 Styremedlemmer

Redaksjonskomiteen foreslår at forslagene strykes.
Vedtak: 3 stemmer for, forslaget faller

Veronica Løveng-Hansen: Tilleggsforslag
Hvis en struktur på ett styre
6.2 Sammensetning
•

Leder

•

Nestleder

•

2 Styremedlemmer

•

2 varamedlemmer

Dette styret er sammensatt av representanter fra hver region. Ut
fra styrets sammensetning skal det opprettes et AU bestående
av leder, nestleder, ett styremedlem samt administrasjon.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget styrkes.
Vedtak: Vedtaket trekkes

3.5 Delegater og observatører
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2. (...) Oslo er også sin egen region).

Victoria Dollst: Endringsforslag
3.5 Delegater og observatører
2. (...) Oslo er sin egen region).

Vedtak: Forslaget er enstemmig vedtatt

3.5 Delegater og observatører
Sentralstyrets innstilling: 3. Hvert lokallag eller region har fire delegater.

Victoria Dollst: Tilleggsforslag
3. Hvert lokallag eller region har fire delegater, inkludert
landsstyredelegat fra regionen.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget forkastes.
Vedtak: Forslaget faller

3.5 Delegater og observatører
(...)
4. Regulering av delegater og observatører
1. Følgende har stemme-, tale- og forslagsrett:
•

Delegater

•

Landsstyret

•

Sentralstyret

2. Følgende har tale- og forslagsrett:
•

Sentralstyret

•

Komiteer og utvalg i saker som angår dem

Region Vest: Tilleggsforslag/endringsforslag
3.5 Delegater og observatører
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(...)
4. Regulering av delegater og observatører
1. Følgende har stemme-, tale- og forslagsrett:
•

Delegater

•

Landsstyret

•

Sentralstyret (kun stemmerett i saker de ikke har innstilt selv)

2. Følgende har tale- og forslagsrett:
•

Sentralstyret

•

Komiteer og utvalg i saker som angår dem

Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: 4 stemmer mot, forslaget vedtas.

Kapittel 3 Landsmøte
3.5 Delegater og observatører
Sentralstyrets innstilling:
(...)
4. Regulering av delegater og observatører
1. Følgende har stemme-, tale- og forslagsrett:
•

Delegater

•

Landsstyret

•

Sentralstyret

2. Følgende har tale- og forslagsrett:
•

Sentralstyret

•

Komiteer og utvalg i saker som angår dem

Ikke registrert avsender:
Endringsforslag
3.5 Delegater og observatører
(...)
4. Regulering av delegater og observatører
1. Følgende har stemme-, tale- og forslagsrett:
•

Delegater
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•

Evt Landsstyret om det består

2. Følgende har tale- og forslagsrett:
•

Sentralstyret

•

Komiteer og utvalg i saker som angår dem

Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget faller, og har redegjort for det i
punktet over.
Vedtak: Vedtak strøket

3.7 Beslutningsdyktighet
Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet er vedtaksdyktig når det er innkalt
i tråd med vedtekter og ¾ av delegatene er til stede.

Region Vest: Endringsforslag
3.7 Beslutningsdyktighet
Landsmøtet er vedtaksdyktig når det er innkalt i tråd med vedtekter og
halvparten av delegatene er til stede.
(slik som opprinnelige vedtekter)
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

3.9 Ekstraordinært landsmøte
Sentralstyrets innstilling: 4. Delegater på et ekstraordinært landsmøte er
de medlemmene av LFB som ønsker å delta, og som kan dekke reisen
til dette selv. Det vil være mulig å søke om å få dekket reise av LFB,
men dette vil avtales nærmere dersom det blir nødvendig.
Region Vest: Endringsforslag
3.9 Ekstraordinært landsmøte
4. Delegater på et ekstraordinært landsmøte er de medlemmene av
LFB som ønsker å delta, og som kan dekke reisen til dette selv. Et
ekstraordinært landsmøte, har en begrensning på 30 delegater inkludert
landsstyre, ekskludert sentralstyre.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
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3.9 Ekstraordinært landsmøte
Region Vest: Tilleggsforslag
Nytt punkt:
Et ekstraordinært landsmøte kan foregå over Skype, hvis landsstyret
mener det er nødvendig.

Nytt punkt:
Delegatene på et ekstraordinært landsmøte skal stemme som region,
for å fremme regionens mening.
Redaksjonskomiteen forslår at forslagene blir behandlet som to
forskjellige vedtak.

Nytt punkt:
Et ekstraordinært landsmøte kan foregå over Skype, hvis landsstyret
mener det er nødvendig.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: 2 stemmer mot, forslaget vedtas.

Nytt punkt:
Delegatene på et ekstraordinært landsmøte skal stemme som region,
for å fremme regionens mening.
Redaksjonskomiteen forslår at forslaget strykes.
Vedtak: 2 stemmer for, forslaget faller

Personvalg
Sentralstyrets innstilling: 9.3: Valgperioder
1. Valgperiode for tillitsvalgte i LFB er ett år

Region Vest: Tilleggforslag
9.3: Valgperioder
1. Valgperiode for tillitsvalgte i LFB er ett år. Leder og nestleder annet
hvert år.
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Region Midt: Endringsforslag
9.3: Valgperioder
1. Valgperiode for tillitsvalgte i LFB er to år
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget fra Region Vest vedtas, og at
forslaget fra region Midt strykes.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

11.4 Særskilt om saksgang i eksklusjon- og mistillitssaker.

Region Sør:
•

Klager skal alltid være skriftlig

•

Definere grov og klanderverdig oppførsel

•
Alltid gjennomføre dialogmøte mellom den klagede og
anklagede og leder eller sentralstyre
•
Vedtektsendring bør ha tilbakevendende kraft. Tidligere
saker bør behandles på nytt med nye vedtekter.
•

Dokumentasjon på hva som har skjedd

•
Forsøke å løse saker, rette opp misforståelser før saker
blir for store.
•

Rettferdig behandling, utfra riktig og gjeldende vedtak.

Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget forkastes, men legges
ved protokollen, og skal tas høyde for når vedtektene behandles
av kommende Sentralstyre, som skal legge det frem på
landsmøte 2019.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

11.4 Særskilt om saksgang i eksklusjon- og mistillitssaker
1. Prinsippet om kontradiktorisk saksbehandling er overordnet,
og ufravikelig når det er fremsatt mistillit, eller det vurderes
eksklusjon
(...)
3. Så langt det lar seg gjøre bør det innhentes en uhildet
vurdering av sakens grunnlag.........
Thomas Johansen: Endringsforslag
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1. Medlemmer som det fremsettes mistillit mot, skal gis mulighet
til å ta til motmæle, og dette skal være gjennomgående i sakens
behandling.

3. Så langt det lar seg gjøre bør det innhentes en upartisk og
objektiv vurdering av sakens grunnlag.........
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: enstemmig vedtatt

Vedtak: Vedtektene vedtas enstemmig med endringene som
er gjort.

Innstilling:
Landsmøtet vedtar at vedtektene trer i kraft umiddelbart.
(Flere medlemmer av sentralstyret gir fra seg stemmeretten om
nye vedtekter trer i kraft umiddelbart.)
Vedtak: 9 stemmer for, 8 stemmer mot. Forslaget faller.

LFBLM 19-18

Organisatorisk plattform
Vilde Adolfsen legger frem forslag til organisatorisk plattform.
Det åpnes for debatt.

Erfaringskonsulenter
Vilde Adolfsen: Tilleggsforslag
LFB skal, så langt det lar seg gjøre, oppnevne mentorer til nye
Erfaringskonsulenter. Den oppnevnte mentoren vil ha et særskilt
ansvar for å følge opp sin tildelte erfaringskonsulent.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

LFB som medlemsorganisasjon
LFB skal invitere sine medlemmer til aktiviteter i organisasjonen,
samt arrangere høringer blant medlemmer der det er aktuelt og
naturlig. (...)
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Region Vest: Tilleggforslag
LFB skal invitere sine medlemmer til aktiviteter i organisasjonen,
spesielt gjennom lokale nettverk, samt arrangere høringer blant
medlemmer der det er aktuelt og naturlig. (...)
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Landsstyret (LS)
Region Midt: Endringsforslag
Underpunktet Landsstyret foreslås slettet og erstattet med
regionsråd
Landsstyret (LS)
Region Nord: Endringsforslag
Ny tekst:
Regionsrådet er en viktig demokratisk arena i LFB. Regionsrådet
er sentralstyrets rådgivende organ mellom landsmøtet. Dette
betyr at regionsrådet i samarbeid med sentralstyret videreutvikler
og følger opp vedtakene fattet på landsmøtet. Spesielt skal
regionsrådet følge opp dette i sin region.
I regionsrådet skal lederen av sentralstyret sitte sammen med
regionsansvarlig fra hver region evt vara rep.
Forslagene trekkes grunnet vedtak om vedtekter.

Innstilling:
Organisatorisk plattform vedtas med endringer.
Vedtak: Organisatorisk plattform vedtatt med endringer.

LFBLM 20-18

Politisk plattform
CK legger frem forslag til politisk plattform.
Det åpnes for å legge frem forslag og det debatteres.

Anbudskonkurranser (nytt)
Ruzzel Solberg: Tilleggsforslag
Anbudskonkurranser:
Kommuner og direktorater skal inkludere brukerorganisasjoner i
arbeidet med anbudskonkurranser/anskaffelser som berører
barnevernsbarn.
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(Foreslår at det kommende styret utarbeider en tekst, som går til
Landsstyret for godkjenning)
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget fra Ruzzel vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Akuttplasseringer/hastevedtak
Region Vest: Tilleggsforslag
Nytt punkt:
Under et akuttvedtak må det alltid informeres til barnet om hva
som skjer. Dette er politikk vi gjennomgående har i politisk
plattform, og redaksjonskomiteen synes det er en fin presisering
å legge det til under akuttvedtak. Vi foreslår at tilleggsforslaget
vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Akuttplasseringer endres til hastevedtak
Region Vest: Endringsforslag
Beholde akuttplassering

Vilde Adolfsen: Endringsforslag
Beholde akuttvedtak

Region Øst: Endringsforslag
Beholde akuttvedtak
Med tanke på at det foreligger tre forslag til dette, og at det ordet
pr. i dag er brukt i barnevernsloven foreslår redaksjonskomiteen
at forslaget fra Sentralstyret faller.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Avlastningshjem for fosterbarn
Sentralstyrets innstilling: Annet kulepunkt:
Bruken av avlastningshjem for fosterbarn bør kun skje hvis
barnet selv ønsker det, og det er til barnets beste.
Region Midt: Endringsforslag
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Bruken av avlastningshjem for fosterbarn skal skje om det er til
barnets beste.
Redaksjonskomiteen forestår hvor region midt kommer fra, og
foreslår at forslaget vedtas, men med en redaksjonell endring slik
at teksten vil bli slik:
«Bruken av avlastningshjem for fosterbarn bør kun skje hvis det
er til barnets beste».
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Barnevernfaglig kompetanse
Gjeldende pol.plat.: Niende kulepunkt:
For å sikre en forsvarlig tjeneste bør ingen saksbehandler ha mer
enn 15 barn/unge å følge opp til enhver tid.
Region Midt: Tilleggsforslag
For å sikre en forsvarlig tjeneste bør ingen saksbehandler ha mer
enn 15 barn/unge å følge opp til enhver tid. Saksbehandlere som
jobber utelukkende med plasserte barn bør ikke ha mer enn 12
barn og unge.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget strykes. Dette fordi LFB
er kjent for å ha klar politikk, og ikke vingle mellom to tall. Vi
foreslår derfor at region midt ved senere anledning heller
kommer med forslag om å endre tallet 15.
Vedtak: 6 stemmer for, 5 stemmer mot. 6 avholden.
Tilleggsforslaget blir vedtatt.

Barnevernsbarn med funksjonsnedsettelser
Sentralstyrets innstilling: Andre kulepunkt:
Ansatte i barneverntjenester skal velge riktige ord når det
snakkes med og om denne målgruppen
Region Midt: Endringsforslag
Punktet strykes.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget fra Midt strykes.
Redaksjonskomiteen synes det er viktig at det blir godt presisert
at det også skal velges riktige ord for denne målgruppen.
Vedtak: 1 stemme for, forslaget faller.

Bekymringsmelding/Meldeplikt
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Region Vest: Tilleggsforslag
Nytt punkt:
Dersom en bekymringsmelding tar for seg et søskenpar/søsken,
må barnevernstjenesten vurdere å opprette to saker for hvert
enkelt barn. Dette fordi man ikke kan være sikker på at barna
har/ikke har opplevd det samme i hjemmet.
Redaksjonskomiteen foreslår at dette forslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Roger Johansen: Tilleggsforslag
Nytt punkt:
Når barnevernet kommer på uanmeldte besøk, skal barna gis
mulighet til å snakke med barnevernstjenesten.
Redaksjonskomiteen foreslår at dette tilleggsforslaget ikke
vedtas, da komiteen ikke ser nytten av at dette skal stå under
bekymringsmelding/meldeplikt.
Vedtak: 1 stemme for, forslaget faller.

Bemanningsnorm
Sentralstyrets innstilling: Tredje kulepunkt:
Enhver barneverntjeneste skal ha ansatte som gjenspeiler
kulturmangfoldet i sin kommune
Jeanette Nikolaisen, Region Midt:
Endringsforslag
Enhver barneverntjeneste bør etterstrebe å ha ansatte som
gjenspeiler kulturmangfoldet i sin kommune, men fag og
relasjonskompetanse er viktig og skal alltid prioriteres
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Beredskapshjem
Region Vest: Tilleggsforslag
Nytt punkt:
Beredskapshjem som har vært beredskapshjem over tid må etter
en tidsbestemt periode bestemt av fylkesmannen få ny
opplæring.
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Redaksjonskomiteen foreslår at tilleggsforslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Enetiltak
Sentralstyrets innstilling: Første kulepunkt:
Bruken av enetiltak skal kun brukes i tilfeller hvor barnet eller
ungdommen selv ønsker det. (...)
Region Sør: Endringsforslag
Bruken av enetiltak bør kun brukes i tilfeller hvor barnet eller
ungdommen selv ønsker det. (...)
Redaksjonskomiteen foreslår at endringsforslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Region Øst: Tilleggsforslag
Nye punkter:
Enetiltak bør ha en tidsbegrensning – to stemmer, forslaget faller.
Det skal føres hyppige tilsyn
Det bør stilles like høye krav til bruk av enetiltak, som ved bruk
av tvang.
Redaksjonskomiteen foreslår at disse tre forslagene blir
behandlet som tre ulike forslag, og ikke under samme votering.
Enetiltak bør ha en tidsbegrensning: Vi foreslår at dette forslaget
faller. Dette fordi det ikke er en klar politikk, og det kan være
vanskelig å tyde punktet, når det ikke samtidig er foreslått en
tidsbegrensing, eller hvem som skal ivareta dette. to stemmer,
forslaget faller.
Det skal føres hyppige tilsyn: Vi foreslår at dette vedtas.
Det bør stilles like høye krav til bruk av enetiltak, som ved bruk
av tvang: Vi foreslår at dette vedtas.
Vedtak: redaksjonskomiteens forslag vedtas.

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og barn av asylsøkere
Overskrift:
Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og barn av asylsøkere
Region Sør: Tilleggsforslag
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Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og barn av asylsøkere
som har kontakt med barnevernet
Vedtak: Forslag trekkes

Region Vest: Endringsforslag
Enslige asylsøkende barn og barn av asylsøkere
Redaksjonskomiteen foreslår at begge forslagene faller, og at
overskriften blir opprettholdt slik den er i gjeldene politisk
plattform.
Vedtak: 2 stemmer for, forslaget faller.

Siste kulepunkt:
Barn av asylsøkere uten rettigheter skal ha samme rettigheter
som alle andre barn som oppholder seg i Norge
Region Nord: Endringsforslag
Punktet strykes.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget fra region Nord vedtas.
Dette fordi disse barna er ivaretatt av andre organisasjoner.
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas.

Ettervern
Siste setning siste avsnitt:
(...) Dette vil være en samfunnsøkonomisk investering å hjelpe
noen som ønsker det enn å iverksette tiltak og reparere ødelagte
voksne.
Region Nord: Endringsforslag
(...). Det er samfunnsøkonomisk investering å gi barn og unge
riktig tiltak så tidlig som mulig.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Fosterhjem
Region Vest: Tilleggsforslag
Nytt punkt:
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Fosterhjemmene bør stille seg disponible til å være fosterhjem
selv når barnet har ettervern.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Henleggelser
Region Sør: Tilleggsforslag
Nytt punkt:
Barn skal ha mulighet til å ha med seg en tillitsperson når det
snakker med barnevernstjenesten.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget faller, men at det
oversendes til Landsstyret for videre behandling.
Vedtak: 4 for, forslaget faller. 16 stemmer for, det sendes til
Landsstyret.

Hjelpetiltak
Gjeldende pol.plat: Fjerde kulepunkt:
Hjelpetiltak må evalueres minst to ganger i året for å sikre at det
er riktig tiltak
Region Vest: Tilleggsforslag
Hjelpetiltak må evalueres minst to ganger i året for å sikre at det
er riktig tiltak, gjerne også hyppigere.
Redaksjonskomiteen foreslår at dette forkastes. Dette fordi det
har blitt foreslått at det skal evalueres minst to ganger i året, og
forslaget er ivaretatt der.
Vedtak: Forslaget faller

Kommersielle, ideelle og offentlige aktører
Gjeldende pol.plat: Andre kulepunkt:
Det bør være ulovlig å ta ut profitt på barneverntjenester. (...)
Camilla Kristoffersen: Endringsforslag
Det skal være ulovlig å ta ut profitt på barneverntjenester. (...)
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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Thomas Johansen: Tilleggforslag
Tillegg til innledningen:
Barnevern er ikke gjenstand for konkurranseutsetting! (-Vi er ikke
årsaker til anbudsprosesser!)
Nytt kulepunkt:
Det skal kun være offentlige og ideelle aktører som skal kunne
levere tjenester etter barnevernsloven. Redaksjonskomiteen
foreslår at disse to punktene blir behandlet som to forskjellige
saker.

Tillegg til innledning:
Redaksjonskomiteen forslår at forslaget strykes. Dette fordi det
er en tungt skrevet setning, som kan være vanskelig å forstå.

Nytt kulepunkt:
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget strykes. Vi mener LFB
ikke kan legge føringer på hvem som kan gjøre hva, spesielt da
barnevernsbarn pr. i dag er avhengige av privat barnevern når
det offentlige ikke strekker nok til.
Vedtak: Forslaget faller

Opprinnelige foreldre
Region Sør: Tilleggsforslag
Nytt kulepunkt
Der det er tenkt at barn skal tilbake til opprinnelige foreldre, må
det opprettes et strukturert samarbeid mellom fosterhjem,
opprinnelige foreldre & barnet selv, for å sikre at tilbakeføringen
blir til det beste for barnet
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Psykisk og fysisk helse
Region Nord: Tilleggsforslag
Nytt kulepunkt:
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Barnevernsbarn som har opplevd vold, omsorgssvikt eller
overgrep bør få dekket tannbehandling, også i voksen alder.
Nytt kulepunkt:
Barnevernsbarn skal få helsehjelp også i voksen alder.
Redaksjonskomiteen foreslår at disse to punktene blir behandlet
som to forskjellige saker.
Nytt kulepunkt: Barnevern som opplevd vold, omsorgssvikt eller
overgrep bør få dekket tannbehandling, også i voksen alder.
Vi foreslår at forslaget strykes, da det ikke er presisert hva de
definerte kravene innenfor hver kategori er.
Vedtak: 4 stemmer for, forslaget faller

Nytt kulepunkt: Barnevernsbarn skal få helsehjelp også i voksen
alder.
Vi foreslår at forslaget strykes da alle i Norge har rett til
helsehjelp, også voksne barnevernsbarn.
Vedtak: 3 stemmer for, forslaget faller.

Søsken (nytt hovedpunkt)
Region Vest: Tilleggsforslag
Søsken:
LFBs medlemmer har mange meninger om søsken og det kan
føre til at man har ulike oppfatninger om dette.

LFB mener:
Det bør etterstrebes at søsken har samme saksbehandler.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget strykes, da forslaget
oppfattes som uferdig. Vi foreslår at region Vest utarbeider et
sterkere og mer utfyllende tilleggsforslag til neste landsmøte.
Vedtak: Forslaget faller.

Utdanning for ansatte i barnevern
Overskrift:
Utdanning for ansatte i barnevernet
Region Øst: Endringsforslag
Overskrift:
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Utdanning for ansatte som er i kontakt med barn i barnevernet
Nytt kulepunkt:
Bør også omhandle andre yrker som er i daglig/ofte kontakt med
barn og unge. Her under, men ikke begrenset til helsetjenesten,
idrett, skole etc.
Redaksjonskomiteen foreslår at disse to punktene blir behandlet
som to forskjellige saker.

Overskrift:
Utdanning for ansatte som er kontakt i barn i barnevernet.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Nytt kulepunkt:
Bør også omhandle andre yrker som er i daglig/ofte kontakt med
barn og unge. Her under, men ikke begrenset til helsetjenesten,
idrett, skole etc.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Vold og overgrep
Sentralstyrets innstilling: Første kulepunkt:
At det ikke skal være noen ventetid om behovet for bistand
melder seg for disse barna.
Region Nord: Tilleggsforslag
Første kulepunkt:
At det ikke skal være noen ventetid om behovet for bistand
melder seg for disse barna også i voksen alder.
Redaksjonskomiteen foreslår at forslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Innstilling:
Landsmøtet vedtar politisk plattform med de endringer som
kommer fram i møtet.
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Vedtak: Politisk plattform er enstemmig vedtatt med
endringer.

LFBLM 22-18

Valg av valgkomité
Sentralstyret innstiller Kathrine Haugeland, Camilla Kristoffersen,
Thom Jakob Kleggetveit til valgkomiteen 2018-2019. Endelig
innstilling på leder fremmes på Landsmøtet.
Instilling: Sentralstyrets innstilling vedtas.
Vedtak: Valgkomiteen velges ved akklamasjon.
Valgkomiteen konstituerer seg selv.

LFBLM 23-18

Valg av kontrollkomité
Inger Oterholm legger frem valgkomiteens innstilling.
Vilde fremmer forslag om at Landsmøtet ikke godkjenner/vedtar
valgkomiteens innstilling. Men at ny valgkomite, Landsstyre og
Randi Talseth setter sammen ny kontrollkomite, som er mer
tilgjengelig. Fristen for å sette en ny KK må settes forsvarlig ut i
fra det behovet LFB har for en KK, men samtidig at det gis nok
tid til at personene nevnt over finner egnede kandidater.
Det åpnes for diskusjon.
Region Nord, kommer med tilleggsforslag til Vilde sitt forslag.
Oppfordrer at Kristine Hval Brekken sittende, samt at det skal
være 4 ukers frist.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Valgkomiteens innstilling: Kristine Hval Blekken, Julia KöhlerOlsen og Tone Borgen.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling faller, Vilde sitt forslag blir
enstemmig vedtatt.

LFBLM 24-18

Valg av Sentralstyre
Forslag fra Ruzzel. Sentralstyrets sammensetning velges etter
nye vedtekter.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
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Forslag fra region Vest om at leder og nestleder skal velges for
to år. Endres etter kommentar fra CK. Nytt forslag, om at
nestleder velges for to år. Leder har allerede sittet et år.
Vedtak: Forslaget trekkes

AU foreslår at leder velges for to år. Nestleder velges for et år.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Det legges frem valgkomiteens innstilling av styret, samt
alternativt styre med 4 representanter.
Leder – Vilde Adolfsen
Nestleder – Thomas Johansen
Styremedlem – Rutha Kvist
Styremedlem – Elsa Christiansen

Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas med de endringene
vi har fattet i møtet.
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