
BARNAS
BARNEVERN

Kan vi få til et barnevern,
som kjennes trygt,

og som samarbeider med barn?

KONFERANSE
Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo

7. - 8. februar 2019



PROGRAM  
Torsdag, 7. februar 

 
Kl. 09:00 – 10:00 

Registrering, kaffe og te 
 

Kl. 10:00 – 10:30 
Varm åpning & Kick Start 

Åpning ved byråd for helse og omsorg i Bergen, Rebekka Ljosland (KrF), 
og byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) 

 

 
 

Del 1: Barnets beste, hvordan forstå det? 
Kl. 10:30 – 11:15 

Hvordan kan vi forstå barnets beste?  
Samtale mellom Kirsten Sandberg, professor ved Institutt for offentlig rett på Universitetet  

i Oslo og medlem i FNs Barnekomite og unge i barnevernet (videoopptak). 
Kommentar fra Grethe Gilstad, barnerettsjurist 

 

 
 
 

Kl. 11:30 – 12:30 
Hvilken betydning skal barnets mening ha 

for beslutningene i barnevernet?  
Samtale mellom Yngve Cappelen, barnevernleder i Molde,  

Erik Stene, Oppvekst- og velferdsdirektør Fylkesmannen i Trøndelag, 
Ida Steinrem, barnevernleder i Færder, Inger Lise Bjerk, forelder og unge i barnevernet 

 

 
 
 

Kl. 12:30 – 13:30 

Lunsj 



Del 2: Et trygt barnevern for barn, hva betyr det? 
Kl. 13:30 – 14:00 

Hva er grunnleggende for at barnevernet  
skal være trygt, sett fra barn?  

v/ unge i barnevernet 
 

 
 
 

Kl. 14:00 – 15:00 
Hvordan møte barn som skader seg, 

truer eller ruser seg, på en trygg måte?  
Samtale mellom Mogens Albæk, psykologspesialist, Yngvild Brynhildsen,  

leder Akershus ungdoms- og familiesenter, Gunnar Toresen, barnevernleder i Stavanger, 
Jan Skandsen, avdelingsoverlege Stavanger Universitetssykehus og unge i barnevernet 

 
 

 
 

 
Kl. 15:15 – 16:00 

Rettssikkerhet for barn i barnevernssaker  
i nemnd og domstol. Hvilke muligheter finnes? 

Samtale mellom Marit Skivenes, prof. Univ. i Bergen, Lars Inderberg Vodal, 
fylkesnemndleder, Anita Jarvoll Hekneby, tingrettsdommer, Grethe Gilstad, advokat 

og barnerettsjurist og unge i barnevernet 
 

 
 
 

Kl. 16:00 – 16:45 
Hvordan kan politikerne bidra til et trygt barnevern for barn?  

Stortingspolitikere fra alle partier er invitert til dialog 
med barnevernsledere og unge i barnevernet 

 



PROGRAM  
Fredag, 8. februar 

 
 

Kl. 09:00 – 09:30 
Åpning av dagens program 

Barneminister Linda Hofstad Helleland åpner dagen i dialog med unge i barnevernet 
 

 
 

 

Del 3: 
Barnevern med kunnskap fra barn 

– hvordan får vi det til? 
 

Kl. 09:30 – 10:15  
Hvordan kan fagfolk forstå barn og ta et barneperspektiv? 
Marit Skivenes, prof. ved Universitetet i Bergen, Inga Bejer-Engh, barneombud 

og unge i barnevernet 
 

 
 
 

Kl. 10:30 – 11:00 
Digibarnevern – et nasjonalt fagsystem. 

Hvordan kan samarbeid med barn ivaretas her?  
Samtale mellom Kjetil Ostling, divisjonsdirektør Bufdir, Gunnar Toresen, 

barnevernleder i Stavanger og en ung i barnevernet 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Kl. 11:00 – 11:45 
Om god praksis og kvalitetssikring av samarbeid 

med barn i barnevernets arbeidsprosesser: 
undersøkelse, hjelpetiltak, flytting og ettervern. 

Og hvordan kan god praksis måles? 
Samtale mellom Kari Dehli Halvorsen, barnevernleder i Drammen kommune,  

Bente Nestvold, barnevernleder i Verdal kommune  
og Aina Isaksen, barnevernleder i Tromsø kommune 

 

 
 
 
 
 

Kl. 11:45 – 12:00 
Hva må barnevernsarbeidere kunne, slik vi ser det?  

 v/ unge i barnevernet 
 

 
 

 
 
 

Kl. 12:00 – 13:00 

Lunsj 
 
 
 
 



Del 4: Mot en ny profesjonsrolle 
– konsekvenser for kompetansebyggingen? 

 
Kl. 13:00 – 13:45 

Hvordan kan utdanningene bidra til profesjonsrolle  
som inkluderer kunnskap fra barn? 

Samtale mellom høyskoleansatte på barnevernstudiene ved USN, NTNU, UIS og OsloMet 
 

 
 
 
 
 

Kl. 13:45 – 14:45 
Barnas barnevern 

hva slags kompetanse trengs?  
Samtale mellom Mari Trommald, dir. Bufdir, Arild Bjørndal, dir. for stiftelsen RBUP, 

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, 
Cecilie Fremo Bergkvam, barnevernleder i Lørenskog, unge i barnevernet og 

Erik Stene, Oppvekst- og velferdsdirektør Fylkesmannen i Trøndelag 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kl. 14:45 – 15:00 

Varm avslutning & vel hjem 


