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Sak 1 Konstituering av landsmøtet 
 

Sak 1a. Godkjenning av innkalling 

 

Ifølge vedtektenes § 5.2 Tidspunkt skal «landsmøtet avholdes hvert år i oktober/november måned. 

Landsstyret kan gi dispensasjon fra denne tidsrammen». Vedtektenes § 5.3 Innkalling skal «første 

innkalling skal sendes ut senest 10 uker før landsmøtet. Denne skal inneholde informasjon om hvor 

og når landsmøtet skal avholdes, gjeldende frister, tentativt program samt saksliste, jf. § 5.6. 

Andre innkalling skal sendes ut senest 14 dager før landsmøtet. Denne skal inneholde komplette 

sakspapirer til landsmøtet jf. § 5.4, samt endelig program.» 

 

Første innkalling ble sendt ut 30.06.2021 og andre innkalling ble sendt ut 14.10.2021 pr epost til alle 

underledd og til alle personlige medlemmer samt publisert på vfb.no. 

 

Innstilling: Innkalling godkjennes. 

 

Sak 1b Valg av ordstyrer 

 

Styreleder Stein-Are Agledal foreslås som ordstyrer. 

 

Innstilling: Stein-Are Agledal velges som ordstyrer 

 

Sak 1c Godkjenne fremmøtte delegater 

 

Krav til delegat på landsmøtet for et underledd er omtalt vedtektenes § 8.4, § 9.4 og § 10.2.  

Vedtektenes § 5.1 slår fast at «for å være delegat med stemmerett må vedkommende ha betalt 

medlemskontingenten for inneværende år» og at «en delegat kan kun representere og bære 

stemmer for et organisasjonsledd eller medlemskap på landsmøtet». 

 

Kravene bekreftes av delegatene ved påmelding til Landsmøtet. 

 

Innstilling: Fremmøtte delegater godkjennes etter opprop. 

 

Sak 1d Forretningsorden 

Møtet avholdes fysisk, men det åpnes også for digital deltakelse på Teams. Møteregler må derfor ta 

høyde for begge former for deltakelse. 

 

Debatt 

Innlegg for de som deltar fysisk tegnes ved å rekke opp hånden. Innlegg fra de som deltar digitalt 

tegnes i chat ved å skrive «innlegg» og taletid gis i rekkefølgen som fremkommer av chatten. Etter 

hvert innlegg spør ordstyrer om noen ønsker replikk på innlegget. Deltakere som ønsker replikk 

markerer dette ved å benytte «håndsopprekningsfunksjonen» i Teams eller rekke opp hånden. 

Innlegg har to minutters taletid og replikk/svarreplikk har ett minutts taletid. 
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Alle innlegg og replikker fra fysisk fremmøtte fremføres fra talerstolen av hensyn til å få lyd og bilde 

sendt på Teams. 

Møteleder kan sette strek for debatt for å overholde planlagt tidsplan.  

Stemmegivning 

Stemmer avgis gjennom elektronisk spørreskjema for både de som deltar fysisk og digitalt – vi 

benytter Forms. Lenke til avstemming publiseres i chatten og det er lagt inn QR-kode for 

avstemmingene i saksfremleggene. Koden kan skannes av mobilkamera og åpner en lenke direkte inn 

i skjema for den aktuelle avstemmingen. Kun delegater skal avgi stemme. Delegater som bærer mer 

enn én stemme svarer på spørreskjemaet to ganger. 

Resultat leses opp av tellekorps.  

 

Sak 1 avgjøres med håndsopprekning både for fysisk og digitalt fremmøtte delegater. 

Flertallsregler 

Ifølge vedtektenes § 5.4 skal «alle saker avgjøres med alminnelig flertall av fremmøtte 

stemmeberettigede delegater, med mindre vedtektene bestemmer annet». Det vil si at et vedtak 

krever minst 50 % av stemmene. Det vil i praksis si at blanke og avstående er stemmer mot et forslag.   

Endinger i vedtektene krever 2/3-dels flertall. 

Valg avgjøres med alminnelig flertall.  

 

Innstilling: Forretningsorden godkjennes 

 

Sak 1e Valg av protokollfører(e), to protokollunderskrivere og tellekorps 

 

Det forslås at sekretariatet pålegges å føre protokollen samt fungere som tellekorps.  

Protokollunderskrivere velges blant deltakerne.  

 

Ingen innstilling. Velges under landsmøtet blant deltakerne.  
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Sak 1f Fastsette saksliste og dagsorden 

 
Tidspunkt Sak Behandling 

Kl.15:00 Velkommen 
Generalsekretærs tale 

Ingen 

Kl.15:30 Sak 1 Konstituering av landsmøtet 
Sak 1a Godkjenning av innkalling 
Sak 1b Valg av ordstyrer 
Sak 1c Godkjenne fremmøtte delegater 
Sak 1d Forretningsorden 
Sak 1e Valg av protokollfører, protokollunderskrivere og 
tellekorps 
Sak 1f Fastsette saksliste og dagsorden  

Vedtak 

Kl. 15:45 Sak 2 Presentasjon av styrets årsberetning Orientering 

Kl. 16:00 Sak 3 Regnskap Orientering 

Kl. 16:15 Pause  

Kl. 16:30 Sak 4 Vedtekter, instrukser og retningslinjer 
Sak 4.1 Vedtektsendringer 
Sak 4.2 Retningslinjer for etablering av en aktivitetsgruppe i 
Voksne for Barn 
Sak 4.3 Retningslinjer for stiftelse av lokallag og nasjonal 
nettverksgruppe i Voksne for Barn 
Sak 4.4. Instruks for valgkomitéen 

Vedtak 

Kl. 16:45 Sak 5 Fastsettelse av strategi Vedtak 

Kl. 17:00 Sak 6 Fastsettelse av handlingsplan for 2022 Vedtak 

Kl. 17:15 Sak 7 Fastsettelse av kontingent Vedtak 

Kl. 17:20 Sak 8 Fastsette styrehonorar Vedtak 

Kl. 17:30 Sak 9 Innkomne saker og politiske uttalelser 
Sak 9.1 Landsmøteuttalelse: Utenforskap 
Sak 9.2 Landsmøteuttalelse: Psykisk Helse og livsmestring 

Vedtak 

Kl. 17:45 Sak 10 Valg 
Sak 10.1 Valg av styre 
Sak 10.2 Valg av kontrollkomité 
Sak 10.3 Valg av statsautorisert revisor 
Sak 10.4 Valgkomité 

Valg 

Kl. 18:00 Sak 11 Avslutning Ingen 

 
Innstilling: Dagsorden og saksliste godkjennes. 
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Sak 2 Presentasjon av styrets årsberetning 

  

Årsmelding for 2020 finner du som PDF-dokument på vfb.no på Om oss – Landsmøtet.  

For rask tilgang til denne siden, åpne kamera på mobiltelefonen din og hold over QR-koden. Du vil da 

få spørsmål om å åpne nettsiden der årsmeldingen er lastet opp. QR-koden under er til avstemning.  

 

Innstilling: Styrets årsberetning tas til orientering 
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Sak 3 Regnskap 2020 og revisjonsberetning 
 

Voksne for Barns årsregnskap for 2020 viser et positivt årsresultat på kr. 2 476 995. Driftsinntektene 

var på totalt kr. 35 384 341. Sum driftskostnader var på kr. 32 907 346. Kostnadene er fordelt på 

aktivitet for Økonomi-, kommunikasjon- og organisasjonsavdelingen og Tiltaks- og 

utviklingsavdelingen samt Landsforeningen for barnevernsbarn. Balanse ved årsskiftet viser sum 

eiendeler på kr. 25 295 513. Tilsvarende tall for 2019 var kr. 24 872 900.   

 

 
 

Offentlige tilskudd utgjør en vesentlig del av inntektene og kommer hovedsakelig fra Bufdir, 

Helsedirektoratet og Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

 

Inntektene har fra 2019 til 2020 sunket med nærmere 8,5 millioner og kostnadene har sunket 

tilnærmet tilsvarende. Nedgangen i inntekter er i stor grad knyttet til reduserte inntekter fra egen 

aktivitet. Hovedsakelig dreier nedgangen seg i reduserte inntekter fra annonsesalg, varesalg fra 

nettbutikk og kurs-/konferansevirksomhet. Mye av dette kan forklares med pandemien og at 

salgsavdelingen i sin opprinnelige form har blitt avviklet. Det ble også noe lavere inntekter fra 

prosjekttilskudd i 2020 enn i 2019. På kostnadssiden er nedgangen fra 2019 til 2020 knyttet til lavere 

lønns- og personalkostnader samt lavere aktivitet eller endring i aktivitet (til mer digitalt) som følge 

av pandemien.       

 

Revisor RSM Norge AS konkluderer med at «årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 

gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens 

resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 

god regnskapsskikk i Norge.» 

 

Vedlegg til saken er årsregnskap og revisors beretning. 

 

Innstilling: Landsmøtet tar årsregnskapet for 2020 med  

revisjonsberetning til orientering. 

  

Hvor kommer inntektene fra?

Tilskudd offentlige

Tilskudd andre

Innsamlede midler og
gaver
Inntekt fra egen
aktivitet
Medlemskontingenter
personlige medlemmer
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Sak 4 Vedtekter, instrukser og retningslinjer 

 

Sak 4.1 Vedtektsendring § 5.6 Saksliste og § 7.1 Sammensetning og virke 

Bakgrunn for endring 
Gjeldende vedtekter ble revidert i fjor. Landsstyret ønsket å endre en paragraf i revideringsforslaget, 

men fikk ikke justert det i tide. Derfor legges dette endringsforslaget frem nå på årets landsmøte.  

 

Vedtektsendring kreve 2/3 flertall, jf. vedtektenes § 5.7. 

Nåværende ordlyd 
§ 5.6 Saksliste  

Landsmøtet skal behandle følgende saker:  

9. Valg 

Valgkomitéen innstiller med unntak av 9.4. hvor det er landsstyret som innstiller.  

9.1 Styre 

a. 1 styreleder  

b. 1 nestleder  

Styreleder og nestleder velges for 2 år, men ikke samme år.  

c. 5 styremedlemmer  

Styremedlemmer velges for 2 år, der 2 velges på like år og 2 på ulike år  

§ 7.1 Sammensetning og virke 

4. avsnitt, 1. setning 

Medlemmene av landsstyret velges som hovedregel for 2 år av gangen i maksimalt 3 perioder. 

 

Foreslått ny ordlyd 
9. Valg  

Valgkomitéen innstiller med unntak av 9.4. hvor det er landsstyret som innstiller.  

9.1 Styre  

a. 1 styreleder  

b. 1 nestleder  

c. 5 styremedlemmer  

Styreleder, nestleder og styremedlemmer velges for 1 år. 

 

§ 7.1 Sammensetning og virke 

4. avsnitt, 1. setning 

Medlemmene av landsstyret velges for ett år av gangen i maksimalt 3 perioder. 

 

Innstilling: Endringsforslagene av vedtektene vedtas. 
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Sak 4.2 Retningslinjer for etablering av en aktivitetsgruppe i Voksne for Barn 
 

Bakgrunn for saken 

Vedtektene ble endret i 2020 og med endringen ble det bestemt at landsmøtet skal vedta 

retningslinjer for stiftelse av aktivitetsgruppe, jf. vedtektens § 10.1. 

 

Vedtektenes § 5.7 slår fast at «instrukser og retningslinjer under § 5.6, punkt 5, krever alminnelig 

flertall». 

 

Forslag til Retningslinjer for etablering av en aktivitetsgruppe i Voksne for Barn 

Voksne for Barn oppfordrer alle medlemmer og andre interesserte i alle fylker til å øke aktiviteten og 

synligheten for barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår. En måte å organisere det på er lokale 

aktivitetsgrupper. Har du lyst til å starte en aktivitetsgruppe i organisasjonen der hvor du bor, så er 

dette det som kreves: 

Du trenger ingen spesiell kompetanse for å starte en aktivitetsgruppe, men du må være interessert i 

de sakene Voksne for Barn jobber med. 

Aktivitetsgruppa kan være stor eller liten (minimum tre personlige medlemmer) og dekke et bestemt 

geografisk nærområde hvor det ikke eksisterer en aktivitetsgruppe eller et lokallag fra før. Slik går du 

frem for å starte en aktivitetsgruppe. 

1. Ta kontakt med organisasjonen sentralt 

Du kan få tilsendt liste over medlemmer som bor i det aktuelle området. Du kan også få hjelp til å 

arrangere et etableringsmøte.  

2. Inviter interesserte til etableringsmøte 

For etablering av en aktivitetsgruppe, så inviteres alle organisasjonens medlemmer samt andre 

interesserte i aktuelt geografisk område. Et etableringsmøte kan være digitalt, men det må legges til 

rette for de formelle etableringskravene. Interesserte som ikke er personlige medlemmer i 

organisasjonen, bør få anledning til å møte, men alle som vil være medlem i aktivitetsgruppa må 

tegne medlemskap.  

3. Saker til etableringsmøte 

Det er to viktige saker som må tas opp på et etableringsmøte. Det må gjøres vedtak om 

aktivitetsgruppas navn og det må velges en kontaktperson.  

4. Aktivitetsgruppas navn 

Organisasjonens aktivitetsgrupper skal hete Voksne for Barn … (kommune/region). 

5. Kontaktperson 

Aktivitetsgruppa må på etableringsmøtet velge en kontaktperson som er personlig medlem. 

Kontaktpersonenes oppgave er å være kontaktleddet med organisasjonen sentralt og resten av 

aktivitetsgruppa. Aktivitetsgruppa skal drifte lokal aktivitet og sentralleddet tar seg av økonomien. 

6. Etterarbeid 

Det er en ting som MÅ gjøres etter etableringsmøtet.  
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Det må skrives en etableringsprotokoll.  

Protokollen må ha med dato, hva aktivitetsgruppa skal hete og hvem som er valgt til kontaktperson 

og navnet på de andre medlemmene som er med i gruppa (totalt minimum tre). Protokollen 

undertegnes av to personer. Den sendes til landsstyret som godkjenner etableringen av 

aktivitetsgruppa. 

Når aktivitetsgruppa er godkjent av landsstyret så følger Voksne for Barn sentralt opp med videre 

bistand til oppstart. 

 

Innstilling: Retningslinjer for etablering av en aktivitetsgruppe i Voksne for Barn vedtas. 
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Sak 4.3 Retningslinjer for stiftelse av lokallag og nasjonal nettverksgruppe i  

Voksne for Barn 
 

Bakgrunn for saken 
Vedtektene ble endret i 2020 og med endringen ble det bestemt at landsmøtet skal vedta 
retningslinjer for stiftelse av lokallag og nasjonale nettverksgrupper, jf. vedtektens §8.1 og § 9.1. 
 
Vedtektenes § 5.7 slår fast at «instrukser og retningslinjer under § 5.6, punkt 5, krever alminnelig 
flertall». 
 

Forslag til Retningslinjer for hvordan stifte et lokallag eller en nasjonal nettverksgruppe i 
Voksne for Barn 
 
Voksne for Barn oppfordrer alle medlemmer og andre interesserte i hele landet til å øke aktiviteten 
og synligheten for barn og unges psykiske helse og oppvekstsvilkår. Hvis du har lyst å starte et nytt 
lokallag i organisasjonen der hvor du bor eller du er opptatt av et spesielt tema innenfor 
organisasjonens formål og har lyst å starte en nasjonal nettverksgruppe, så finner du her ut hva som 
kreves. 
 
Du trenger ingen spesiell kompetanse for å starte et lokallag eller en nasjonal nettverksgruppe, men 
du må være interessert i de sakene Voksne for Barn jobber med. 
 
Lokallaget eller nettverksgruppa kan være stor eller liten (minimum fem personlige medlemmer). Et 
lokallag skal dekke et bestemt geografisk nærområde hvor det ikke eksisterer et lokallag eller 
aktivitetsgruppe fra før. En nettverksgruppe skal dekke et bestemt tematisk arbeidsområde som 
ingen annen nettverksgruppe jobber med fra før. Slik går du frem for å starte et lokallag eller en 
nasjonal nettverksgruppe. 
 
1. Ta kontakt med Voksne for Barn sentralt 
Du kan få tilsendt liste over medlemmer som bor i det aktuelle området eller kanskje man der 
kjenner til flere som er opptatt av samme tema, som du kan kontakte. (NB! personvern) Du kan også 
få hjelp til å arrangere et stiftelsesmøte.  
 
2. Inviter interesserte til stiftelsesmøte 
For stiftelse av et lokallag, så inviteres alle organisasjonens medlemmer samt andre interesserte i 
aktuelt geografisk område. For stiftelse av en nasjonal nettverksgruppe inviteres alle som kan være 
interesserte i aktuelt tema. Et stiftelsesmøte kan være digitalt, men det må legges til rette for de 
formelle stiftelseskravene. Interesserte som ikke er personlige medlemmer i organisasjonen, bør få 
anledning til å møte, men alle som vil være medlem i lokallaget eller i nettverksgruppa må tegne 
medlemskap (lenke). 
 
3. Saker til stiftelsesmøte 
Det er tre saker som MÅ tas opp på et stiftelsesmøte. Det må gjøres vedtak om lokallagets eller 
nettverksgruppas navn, vedtekter og det må velges et styre. Det må også velges revisor som også må 
være medlem i organisasjonen. Revisor trenger ikke å være autorisert, kun en som ikke er 
styremedlem og kan følge med i regnskapet. 
 
4. Lokallagets eller nettverksgruppas navn 
Lokallag skal hete Voksne for Barn … (kommune/region) og nasjonale nettverk skal hete Voksne for 
Barns nettverk for … (målgruppe/tema). 
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5. Vedtekter 
Organisasjonens mønstervedtekter danner et minimum av rammer for lokallag og nasjonale 
nettverksgruppers vedtekter. Lokallag og nettverksgrupper kan selv legge til egne bestemmelser så 
langt de ikke er i strid med sentralleddets vedtekter.  
 
6. Styre 
Lokallaget eller den nasjonale nettverksgruppa må på stiftelsesmøtet velge et styre med minst fem 
personlige medlemmer. Styrets oppgave er å drifte lokallagets eller nettverkets aktivitet og økonomi. 
For oversikt over oppgaver, se også mønstervedtekter og økonomiske retningslinjer for underledd. 
 
7. Revisor 
Må nettverksgrupper og lokallag er ikke pålagt å velge revisor. 
 
8. Etterarbeid 
Det er tre ting som MÅ gjøres etter stiftelsesmøtet.  
a. Det må skrives en stiftelsesprotokoll.  
Protokollen må ha med dato, de vedtak som skal være tatt, hvem som er valgt til styret (revisor?) og 
undertegnes av to personer. Den sendes sammen med vedtatte vedtekter til landsstyret som 
godkjenner etableringen av lokallag og nasjonale nettverksgrupper. 
b. Registrere lokallaget eller nettverksgruppa i Frivilligregisteret.  
c. Opprette en bankkonto. 
Kontoen må opprettes i lokallagets eller nettverksgruppas navn. 
 
Når lokallaget eller den nasjonale nettverksgruppa er godkjent av landsstyret så følger 
organisasjonen sentralt opp med videre bistand til oppstart. 
 
 
 

Innstilling: Retningslinjer for hvordan stifte et lokallag eller en nasjonal nettverksgruppe i Voksne for 

Barn vedtas. 
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Sak 4.4. Instruks for valgkomitéen 

 

Bakgrunn for saken 

Vedtektene ble endret i 2020 og med endringen ble det bestemt at landsmøtet skal vedta 

retningslinjer for valgkomitéen, jf. vedtektens § 12. 

 

Vedtektenes § 5.7 slår fast at «instrukser og retningslinjer under § 5.6, punkt 5, krever alminnelig 

flertall». 

 

Forslag til retningslinje for valgkomitéen   

Valgkomitéen er en uavhengig og selvstendig komité.   

1. Valgkomitéens oppdrag  

1.1 Ifølge vedtektenes § 5.6 og punktene 9.1 Styre, 9.2 Valg av kontrollkomité og 9.3 Valg av 

statsautorisert revisor skal valgkomitéen innstille på følgende:   

• Styre (1 år) 

o 1 styreleder  

o 1 nestleder  

o 5 styremedlemmer   

• Kontrollkomité   

o 2 medlemmer 

o 1 varamedlem 

• Statsautorisert revisor 

Hensyn som skal tas i sammensetningen av styret er beskrevet i vedtektenes § 7.1.  

 

1.2 I tillegg oppnevner valgkomitéen:   

• 4 delegater som representer institusjonelle medlemmer. Et institusjonelt medlem kan kun ha 

en delegat.  

• 10 delegater som er personlige medlemmer som er fra geografiske områder uten lokallag 

eller aktivitetsgruppe. Valgkomitéen skal etterstrebe representativitet i kjønn alder og 

geografi.  

2. Innstillingen  

Komitéens innstilling og oppnevnelser skal foreligge til at andre innkalling skal sendes ut senest 14 

dager før landsmøtet.   

Innstillingen skal vise en totaloversikt over landsstyret, komitéer og delegatoppnevnelser; både de 

som skal velges på landsmøte, og de som skal fortsette.  

Komitéen legger selv frem innstilling på landsmøtet.   

3. Presentasjon på landsmøte    

Komitéen presenterer hvem som har sittet i valgkomitéen og redegjør for komitéens arbeid.  

Valgkomitéen legger frem sin innstilling på organisasjonens landsmøte med begrunnelse for hvorfor 

disse kandidatene blir foreslått.   
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4. Hvem kan være kandidater eller bli oppnevnt som delegater  

Kun personlige medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år kan velges som 

medlemmer av landsstyret eller kontrollkomitéen. Samme krav stilles til dem som skal oppnevnes 

som delegater.  

5. Ny valgkomité  

Ny valgkomité skal foreslås av landsstyret, ikke valgkomitéen selv.    

 

Innstilling: Retningslinje for valgkomitéen vedtas 
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Sak 5 Fastsettelse av strategi 

Innledning  
En strategi er et dokument som skal peke på hvilken vei vi går og hvilke valg vi tar for å nå målene 

våre. Formålet med strategien til Voksne for Barn er å rette søkelyset på samfunnsmessige 

utfordringer og hvordan vi som organisasjon skal prioritere våre tiltak slik at vi når flest mulig barn og 

unge som trenger våre tiltak og vår støtte. Strategien skal også bidra til at organisasjonen jobber 

effektivt og målrettet for å styrke barn og unges psykiske helse og oppvekstsvilkår. Strategien gjelder 

for perioden 2022–2024. 

Hvem er vi?  
Voksne for Barn  

• er en ideell medlemsorganisasjon 

• er en brukerorganisasjon som bidrar til at ban og unges stemme blir hørt, blant annet 
gjennom Ungt nettverk   

• jobber for å bedre barns psykiske helse og oppvekstsvilkår gjennom arbeid rettet mot 
foreldre og andre omsorgspersoner og ansatte i tjenester som arbeider med og for barn 

• bidrar til at politikere og andre beslutningstakere tar gode beslutninger når det gjelder 
barne- og ungdomsspørsmål 

 

En strategisk plan må fokusere på den faktiske gjennomføringen av mål og handlingsplaner. 

Strategiplanen er utarbeidet for intern bruk i organisasjonen. Den legger grunnlaget for felles 

forståelse av mål og de årlige handlingsplanene som utarbeides for å nå disse målene. Hele 

organisasjonen skal gjøre seg kjent med strategien, og bruke den i sitt arbeid 

Voksne for Barn har som ambisjon å få til betydelige samfunnspolitiske og konkrete endringer til 

barns beste. Frem mot denne strategien har det vært lagt ned betydelige ressurser i å forbedre og 

effektivisere administrasjonen slik at vi i større grad kan dokumentere og kommunisere resultater og 

jobbe på en måte som kontinuerlig forbedrer arbeidet for barn og unge.  

Dette forutsetter at vi oppleves som en relevant aktør med bredere støtte i befolkningen og større 

kjennskap til oss i relevante miljøet. Derfor har vi lagt frem en medlemsstrategi som skal styrke vårt 

medlemsarbeid og den frivillige innsatsen vi er avhengig av. I den strategiperioden vi går inn i vil 

arbeide med å mobilisere frivilligheten, styrke synligheten og mobilisere flere støttespillere være 

prioriterte oppgaver.  

Samtidig er det viktig å sørge for å bevare og styrke alle de gode tiltakene som gjennomføres av 

Voksne for Barn, blant annet når det gjelder livsmestring, barn som pårørende og foreldrestøttende 

arbeid. Derfor har organisasjonen gradvis flyttet stadig mer ressurser fra administrative 

støttefunksjoner og over til tiltak rettet mot barn og unge. Vår ambisjon er at dette arbeidet styrkes 

og utvides i takt med de økonomiske ressurser vi har til rådighet. 

Hva kan medlemmene forvente? 
Strategien til Voksne for Barn er styrets styringsverktøy for strategiperioden. Det er viktig at våre 

lokallag, medlemmer og frivillige gjør seg kjent med strategien og hva de kan forvente av Voksne for 

Barn sin administrasjon. Det bør være et mål at lokallagene kan bruke strategien og 

handlingsplanene i planleggingen av sitt arbeid og bruke strategien som inspirasjon eller mal for egne 

strategier og handlingsplaner 
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En tydelig strategi som prioriterer  
Denne strategien har som ambisjon å: 

• prioritere de viktigste oppgavene 

• bidra til at hele organisasjonen jobber sammen for å nå felles mål 

• være så konkret at alle settes i stand til å følge opp målene 

Derfor er strategien sammenfattet i en modell som kortfattet gir en oversikt over visjon, verdier, 

samfunnsmål, organisasjonsmål og strategiske grep: 

 

   

Vår visjon 
 

Voksne for Barn jobber for at alle barn og unge skal ha en god oppvekst og en god psykisk helse. Det 

er de voksnes ansvar å passe på at barn har det bra. Derfor jobber vi med å styrke voksne som har en 

rolle overfor barn, enten de er foreldre eller omsorgspersoner, eller de møter barn i sitt arbeid.  

Vår visjon er:  

Trygge voksne, trygge barn 
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Våre verdier 

 

Våre samfunnsmål 
Samfunnsmålene forteller oss hva som er de viktigste samfunnsutfordringene Voksne for Barn skal 

bidra til å løse. Det vil være mange faktorer som påvirker hvordan og hvorvidt disse målene nås, 

blant annet politiske prioriteringer nasjonalt og lokalt, hvordan ulike statlige og kommunale 

virksomheter jobber med disse utfordringene og ikke minst innsats fra ulike frivillige organisasjoner. 

For Voksne for Barn er det uansett viktig å hele tiden ha disse utfordringene klart for oss. Både i 

arbeidet vårt, og det vi etterstreber å skulle lykkes med selv om det i mindre grad vil være mulig å 

måle effekten av vår innsats på disse områdene. 

Våre samfunnsmålene er at:  

• alle barn og unge skal ha god psykisk helse 

• alle barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår 

• ingen barn eller unge skal kjenne på utenforskap 
 

Våre organisasjonsmål 
For å nå samfunnsmålene har vi identifisert hva som er Voksne for Barn sine organisasjonsmål. 

Målene gir uttrykk for de prioriteringer vi gjør for vårt arbeid: 

• Voksne for Barn skal fremme god psykisk helse, livsmestring og inkludering for alle barn 

• Voksne for Barn skal bidra til at barn og unge i risiko og sårbare livssituasjoner får nødvendig 
støtte og hjelp fra voksne 

• Voksne for Barn skal gi støtte og veiledning til foreldre og andre voksne som har en 
omsorgsrolle overfor barn 

• Voksne for Barn skal styrke oppslutningen til vårt formål gjennom frivillig innsats og flere 
medlemmer 

• Voksne for Barn skal få mest mulig formålsrettet innsats gjennom effektiv administrasjon og 
god drift 
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Våre strategiske grep 
For å nå organisasjonsmålene, har vi identifisert fire innsatsområder som hele organisasjonen må 

jobbe samlet med. Innsatsen vi gjør gjennom de strategiske grepene vil være avgjørende for hvorvidt 

vi sammen er i stand til å realisere strategien. 

I strategiperioden skal vi jobbe sammen om å: 

• opptre som en sterk og troverdig samfunnsaktør 

• søke samarbeid og partnerskap 

• legge vekt på brukermedvirkning i alle våre tiltak 

• øke antall medlemmer 

 

 

Innstilling: Strategi for 2022-2024 vedtas. 
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Sak 6 Fastsettelse av handlingsplan for 2022 
Handlingsplanen er bygger på strategien for 2021 til 2024 og bygger på vedtatte samfunnsmål, 

organisasjonsmål og strategiske grep. Handlingsplanen er en konkretisering av hvordan vi som 

organisasjon skal jobbe for å nå strategimålene og gjelder for ett år av gangen. For å sikre en rød tråd 

fra strategi til handlingsplanen er denne strukturert rundt strategiens fem organisasjonsmål, se side 

26. 

 

Det er identifisert fire tverrgående satsningsområder for hele organisasjonen. I 2022 skal alle tiltak og 

aktiviteter bidra med i arbeidet med å: 

• opptre som en sterk og troverdig samfunnsaktør 

• søke samarbeid og partnerskap 

• legge vekt på brukermedvirkning i alle våre tiltak 

• øke antall medlemmer 

 

1. Voksne for Barn skal fremme god psykisk helse, livsmestring og inkludering for alle 

barn 
Voksne for Barn ønsker å styrke den psykiske helsa til alle barn og bidra til livsmestring og 

inkludering. Skolen er en viktig arena for et slikt arbeid. Gjennom de helsefremmende 

skoleprogrammene Zippys venner, Passport og Drømmeskolen får ansatte i skole og 

skolehelsetjeneste verktøy, kunnskap og kompetanse for å jobbe systematisk med psykisk helse, 

livsmestring og inkludering.  

1.1 Tiltak og materiell på området 

 

Vi skal jobbe med: 

• Zippys venner 

• Passport 

• Drømmeskolen 

• Supportgrupper mot mobbing (pilotprosjekt) 

 

Vi skal tilby kurs, foredrag og materiell: 

• Hei-spillet, et verktøy for å sikre god kommunikasjon med barn 

• Psykologisk førstehjelp-materiellet 

• Filmene «Henri», «Hjelp, pappa slår!» og «Trygg», med tilhørende lærerveiledninger. 

(Undervisningsmateriell for forebygging av vold og seksuelle overgrep) 

• Undervisningsmateriell i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 

• Undervisningsopplegg knyttet til filmen «Hvite firkanter»  

• Foreldrekurs i Psykologisk førstehjelp 
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1.2 Strategiske grep 

1.2.1 Sterk og troverdig samfunnsaktør 
Våre skoleprogrammer kan være et viktig bidrag til skolens arbeid med overordnet læreplan og det 

tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Dette betyr at vi i perioden skal synligjøre våre ulike 

tiltak på skolens arena. Dette gjelder både på konferanser, gjennom innlegg i dagspressen, 

fagtidsskrifter og på de sosiale mediene vi bruker. 

 

Voksne for Barn skal være en aktiv høringsinstans på områder som har betydning for elevenes 

psykiske helse, livsmestring og inkludering samt andre områder som påvirker rammevilkårene for 

barns generelle oppvekstsvilkår. Voksne for Barn skal utvikle kunnskap og bygge nettverk i både fag- 

og forskningsmiljøer, samt på beslutningstakernivå. 

1.2.2 Samarbeid og partnerskap 
Voksne for Barn skal markere seg som en sterk, tydelig og synlig organisasjon i det helsefremmende 

arbeidet for barn og unge. For å styrke dette arbeidet trenger vi gode samarbeidspartnere. Gjennom 

blant annet Livsmestringsnettverket bygger vi allianse med flere viktige organisasjoner, miljøer og 

profilerte stemmer innen dette fagfeltet i Norge.  

I vårt arbeid med de universelle tiltakene er fylkeskommuner, kommuner og enkelte skoler våre 

viktigste samarbeidspartnere i den daglige virksomheten. Det er et mål å utvide og inngå 

samarbeidsavtaler med flere skoler/skoleeierne og kommuner, samt organisasjoner og fagmiljøer 

som jobber i dette feltet. 

 

1.2.3 Brukermedvirkning 

Gjennom våre skoletiltak skal vi jobbe for at barn og unges egne stemmer blir hørt og at de får en 

reell mulighet til innflytelse. Voksne for Barn skal synliggjøre den innsatsen som barn og unge som 

deltar i tiltakene utfører som frivillige for å styrke kvaliteten på tjenestene.   

1.2.4 Medlemskap 
Som frivillig organisasjon er vi avhengig av å ha medlemmer og frivillige i hele landet. I vårt arbeid 

med livsmestringsprogrammer i skolen skal vi bestrebe oss å engasjere flere medlemmer og frivillige. 

Dette skal vi vi gjøre gjennom å oppfordre våre samarbeidspartnere og andre som har en rolle i våre 

tiltak til å bli medlemmer.  

2. Voksne for Barn skal bidra til at barn og unge i risiko og sårbare livssituasjoner får 

nødvendig støtte og hjelp fra voksne 
En av Voksne for Barns viktigste oppgaver er å forebygge utenforskap og å jobbe for inkludering og 

tilhørighet for alle barn og unge i Norge. Barn og unge i sårbare livssituasjoner løper i større grad enn 

andre risiko for å oppleve utenforskap. Derfor dreier seg en stor del av vårt arbeid om å bidra til at 

barn og unge i sårbare livssituasjoner skal få den hjelp og støtte de trenger. 

Vi skal arbeide for at barn og unge skal kunne mestre hverdagens utfordringer, kunne være i 

barnehage, skole og fritidsaktiviteter og å ta del i fellesskapet. Vi tilbyr derfor opplæring av ansatte i 

tjenester for barn og unge, både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten. En viktig del av vårt 

arbeid er blant annet kompetanseheving i temaer relatert til barn som er pårørende til foreldre med 

psykisk sykdom og/eller rusmiddelavhengighet 

Brukermedvirkning er både en verdi og en metode for å skaffe kunnskap om barn og unges 

opplevelse av egen situasjon, deres behov og gi dem mulighet til innflytelse. Det er også en rettighet 

for barn og unge å få medvirke. Voksne for Barn har som mål at alt vårt arbeid skal bygge på 
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brukermedvirkning fra barn og unge. Gjennom tiltaket Ungt nettverk henter vi frem viktig kunnskap 

og brukererfaring direkte fra målgruppa. 

2.1 Tiltak og materiell på området 
Vi skal jobbe med: 

• ROM 

• Gruppetilbud til de små barn i risiko 

• Ungt nettverk  

• Å videreutvikle metoder for brukermedvirkning  

 

Vi skal tilby kurs, foredrag og materiell:  

• Temasamlinger for foreldre  

• Videreutvikling av kurset Barneperspektivsamtalen 

• «Snakk om det!», fire filmer med tilhørende veileder for barnevernsbarn, fosterforeldre og 

ansatte i barneverntjenesten, skole m.fl. 

• “Hvem kan hjelpe Jesper?» og « … og hvem ser Johanne?» – materiell for ansatte i barnehage 

og skole på tema barn som pårørende 

• Barn som pårørende-heftene 

• Skriv for livet-heftene 

• Ærlig talt om samvær 

• Du skulle vært her – om det å være søsken til et alvorlig sykt barn, og det å miste et søsken 

• En skole for alle: Hvordan skolen kan legge til rette for elever med psykiske problemer 

• Skilsmissegrupper i skolen – materiell og kurs 

     

2.2 Strategiske grep 

2.2.1 Sterk og troverdig samfunnsaktør 
Vi har gjennomført en undersøkelse og laget to rapporter om temaet utenforskap hvor vi ser på 

utfordringer knyttet til barn og unge i sårbare situasjoner. Målet er å få dette ut i media, engasjere 

representanter fra faglige og politiske miljøer til å kommentere funnene, samt å synligjøre hvordan 

vårt arbeid kan bidra til å redusere utenforskap. 

I perioden skal vi også gjøre resultat fra Ungt nettverk og ROM synlig i media og tilgjengelig for 

ansatte i tjenestene. 

2.2.2 Samarbeid og partnerskap 
Ungt nettverk skal videreutvikle samarbeid med flere lokale aktører, som f.eks. helsestasjoner, 

flyktningetjenesten, barnevern, videregående skoler, DPS, og andre frivillige, lokale aktører for å 

etablere flere grupper og nå flere unge.  

 

ROM skal i perioden jobbe med å inngå flere samarbeidsavtaler med kommuner, helseforetak og 

andre offentlige tjenester for å spre ROM-metoden, styrke brukermedvirkningen og bidra til 

tjenesteutvikling. ROM skal i perioden etablere samarbeid med forsknings- eller fagmiljøer som 

ønsker å dokumentere arbeidet og eventuelle effekter. 

Vi skal også gjennomføre et pilotprosjekt for å prøve ut et gruppetilbud til de yngste barna og deres 

familier. 
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2.2.3 Brukermedvirkning 

Ungt nettverk og ROM er to ulike modeller for å sikre brukermedvirkning på tjeneste- og systemnivå. 

Begge tiltakene gir tjenesteapparatet kunnskap og informasjon direkte fra brukergruppene, som er 

viktig for å forbedre og utvikle tilbudet og tjenestene.   

 

Både Ungt nettverk og ROM skal i perioden sikre at Voksne for Barn får samlet erfaringer og 

kunnskap fra foreldre, barn og unge som er brukere, som kan danne grunnlag for vårt politiske 

påvirkningsarbeid. 

 

2.2.4 Medlemskap 
Å synliggjøre betydningen av tiltakene på dette området vil bidra til å rekruttere flere medlemmer. I 

tillegg er deltakerne og andre som møter oss gjennom våre tiltak mulige medlemmer. Alle som deltar 

i aktiviteter i regi av Voksne for Barn skal bli ønsket velkommen som medlem. 

 

3. Voksne for Barn skal gi støtte og veiledning for foreldre og andre voksne som har en 

omsorgsrolle overfor barn 
 

Foreldre/foresatte er de viktigste personene i barns liv. I vårt arbeid skal vi derfor gi 

foreldre/foresatte og voksne som har en omsorgsrolle støtte, råd og veiledning når de trenger det. Vi 

tar utgangspunkt i Empowerment-teori og har tiltak og materiell som skal bidra til å styrke foreldre 

og andre omsorgspersoner i deres rolle overfor barn og unge. 

Voksne for Barn skal tilby råd- og veiledningsmateriell til foreldre på temaer som mobbing, stress, 

samlivsbrudd, utenforskap, sorg og på pårørendetematikk.  

Vi skal også tilby råd og veiledning til foreldre i spesielle livssituasjoner: 

• østeuropeiske foreldre som bor i Norge  

• fosterforeldre 

• foreldre som ikke har daglig omsorg for barna sine 

• foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne.  

 

Det foreldrerettede arbeidet vil være et viktig utviklingsområde for Voksne for Barn i perioden.   

 

3.1 Tiltak og materiell på området 
Vi skal jobbe med: 

• Råd og veiledning til østeuropeiske foreldre  

• Vurdere videreføring av prosjektet Foreldrerolle uten daglig omsorg 

• Videreføre resultatet fra prosjektet Foreldrestøtte ved mobbing 

 

Vi skal tilby foredrag, kurs og materiell: 

• Informasjon og råd for foreldre med østeuropeisk opprinnelse, på polsk, litauisk og russisk  

• Foreldrekurs i Psykologisk førstehjelp  

• Aktivitetskort for foreldre med barn, 3–5 år 

• Søke finansiering for oversettelse og produksjon av materiellet Livsviktige snakk 



Side 34 av 42 
 

3.2 Strategiske grep 

3.2.1 Sterk og troverdig samfunnsaktør 
Voksne for Barn skal bidra til å rette søkelyset på foreldres behov for støtte og veiledning i 

foreldrerollen, slik at det blir politisk prioritert. Det skal vi gjøre gjennom å lytte til barn, unge og 

foreldre som er brukere av tjenester, men også på organisasjonens frivillige og ansatte i tjenester for 

barn og unge. 

 

Vi vet, blant annet gjennom vårt lokallag Tillit, at det er behov for foreldrestøtte rettet mot 

østeuropeiske foreldre bosatt i Norge. Voksne for Barn skal derfor jobbe spesielt med dette og være 

en synlig samarbeidspart på området. 

3.2.2 Samarbeid og partnerskap 
Vi vil fortsette samarbeid med tjenester, fagmiljøer og andre organisasjoner for å videreutvikle vårt 

foreldrerettede arbeid. 

Gjennom søknader skal vi ta initiativ og være imøtekommende for prosjektforslag som styrker 

foreldrestøtte generelt og som kan bidra til synlighet av oss som organisasjon.  

Voksne for Barn skal søke samarbeid med ambassader og organisasjoner for østeuropeiske 

innvandrere for å nå ut med informasjon og ta initiativ til felles arrangementer og aktiviteter.  

 

Voksne for Barn skal i perioden søke dialog med Bufdir og IMDI om samarbeid på 

foreldrestøttefeltet. 

 

3.2.3 Brukermedvirkning 

Voksne for Barn skal løfte frem barn og unges stemmer. Da foreldre og andre omsorgspersoner er 

svært viktige i barn og unges liv er de også en kilde til kunnskap og erfaringer som er viktig for å 

kunne bidra til i politikk- og tjenesteutvikling.  

 

Voksne for Barn skal løfte foreldre- og pårørendeperspektivet på tjenestenivå gjennom arbeidet som 

gjøres i ROM. 

 

3.2.4 Medlemskap 
Foreldre er en stor og viktig målgruppe i forbindelse med at Voksne for Barn skal verve flere 

medlemmer. Vi skal i perioden jobbe for å skape engasjement hos foreldre for våre tiltak og 

hjertesaker og at Voksne for Barn er en viktig organisasjon for foreldre og omsorgspersoner. 

 

Voksne for Barn skal ha medlemsgoder som oppleves som attraktive for foreldre og som er til nytte i 

en oppdragelses- og omsorgssammenheng. 

4. Voksne for Barn skal styrke oppslutningen til vårt formål gjennom frivillig innsats  
Voksne for Barn er en medlems- og brukerorganisasjon på psykisk helseområdet, samt innen 

barnevern. Voksne for Barn skal være en samarbeidspart og en pådriver for barn og unges interesser 

på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. For at vi skal styrke vår posisjon som et talerør for barn og 

unges interesser skal vi:  

• utvikle oss som medlemsorganisasjon gjennom flere aktive og engasjerte medlemmer 

• rekruttere flere frivillige som arbeider for barn og unge interesser lokalt 

• drive lokale tiltak rettet for organisasjonens målgrupper med hjelp av våre frivillige 
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• bidra til informasjons- og opplysningsarbeid med hjelp av våre frivillige 

 

Vi skal gi våre frivillige mulighet å bidra individuelt eller i gruppe som lokallag, aktivitetsgruppe eller 

nasjonalt nettverk. Vi skal tilby konkrete oppdrag som kan enkeltstående oppgaver eller aktiviteter 

som løper over en lengre tidsperiode. Det skal være enkelt å forstå hva man kan gjøre som frivillig i 

Voksne for Barn. 

Det er viktig med opplæring og tett oppfølging av våre frivillige, for å sikre at vi har gode 

representanter som både føler seg trygge i sitt oppdrag og holder god kvalitet i det frivillige arbeidet 

de gjør. 

4.1 Tiltak og materiell på området 
I dette organisasjonsmålet arbeider vi med administrasjon, oppfølging og opplæring av frivillige og 

tillitsvalgte samt med brukermedvirkning. 

Som frivillig kan man ha følgende roller og oppgaver: 

• Tillitsvalgt i en lokallag eller leder/kontaktperson (ikke valgt) i aktivitetsgruppe 

• Gruppeleder i Ungt nettverk 

• Selvstendig frivillig – f.eks. brukerrepresentant, fastgiver eller påta seg ta konkrete, 

avgrensede frivilligoppdrag 

• Delta i utviklingen og deltakelse i nye aktiviteter 

 

Voksne for Barn har også en del frivillig aktivitet knyttet til tiltak på andre områder, som 

elevmentorer i Drømmeskolen, frivillig støtteperson i ROM og frivillig i foreldrestøttelinjen for 

østeuropeiske foreldre. 

 

4.2 Strategiske grep 

4.2.1 Sterk og troverdig samfunnsaktør 
Voksne for Barn er en organisasjon med et godt renommé. Vi har troverdighet knyttet til faglige 

tiltak, som for eksempel skoleprogrammene og kurs vi formidler. Det er viktig å synliggjøre arbeidet 

våre frivillige gjør og hvordan de bidrar gjennom sitt frivillige engasjement. For å styrke befolkningens 

kjennskap til organisasjonen er det viktig at vi synliggjøre vårt frivillige arbeid i lokale og regionale 

medier. Voksne for Barn kan også markere seg lokalt og regionalt gjennom politisk engasjement i 

saker som er relevant for våre samfunnsmål. Det er også viktig å synligjøre saker knyttet spesifikt til 

medvirkning for barn og unge, samt saker som er viktig for frivillighetens rammevilkår og dens rolle i 

samfunnet.  

Det er sekretariatet som planlegger og gjennomfører politisk arbeid og medieutspill for å markere oss 

som en troverdig og sterk samfunnsaktør. Våre frivillige er også er viktig ressurs for å nå ut med 

budskap og bidra i den lokale/regionale debatten. Våre frivillige skal også være en stemme inn i vårt 

arbeid med politikk- og organisasjonsutvikling. Det må det i perioden jobbes systematisk med. 

4.2.2 Samarbeid og partnerskap 
Frivilligheten i Voksne for Barn skal styrkes gjennom samarbeid og i nettverk med offentlige tjenester 

gjennom det arbeidet som gjøres i våre aktiviteter, som er nevnt i tidligere punkt (ROM, Ungt 

nettverk, Drømmeskolen etc.), men også gjennom det arbeidet som skjer gjennom frivilligoppdrag, 

lokallag og aktivitetsgrupper. 
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Lokalt og sentralt vil det være aktuelt å bygge allianser og partnerskap med organisasjoner og andre 

som vi har felles interesser med samtidig som Voksne for Barn som organisasjon skal være synlig i alt 

samarbeid vi engasjerer oss i.  

 

4.2.3 Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning har flere aspekter som strategisk grep. På individnivå er brukermedvirkning en 

verdi og en rettighet som vi tydelig skal fremme som verdifullt for alle barn og unge. Vi skal også 

være en pådriver for økt og reell brukermedvirkning i samfunnet innenfor tjenester og tilbud som 

retter seg mot barn og unge eller som påvirker barn og unges liv.   

 

Innenfor vår frivillighet vil det være viktig å følge opp og skolere brukerrepresentanter som kan 

representere vårt formål og Voksne for Barn som organisasjon på en god måte. Det er viktig for 

Voksne for Barn å tydeliggjøre hvilke temaer og i hvilke fora vi skal prioritere å være representert, slik 

at vi kan rekruttere og skolere brukerrepresentanter som kan representere vårt formål og Voksne for 

Barn som organisasjon på en god måte. Det bør i perioden lages en plan inkludert rutiner for hvordan 

vi skal forvalte de som engasjerer seg i Voksne for Barn som frivillige og tillitsvalgte, våre ansatte og 

brukere av våre tiltak på en måte som gi best effekt for vårt formål.  

4.2.4 Medlemskap 
Våre frivillige spiller en vesentlig rolle i å styrke oss som medlemsorganisasjon. En effekt av økt 

deltakelse er mer eierskap og engasjement for saken og organisasjonen. Arbeidet med 

medlemsstrategien videreføres i 2022.  

5. Voksne for Barn skal få mest mulig formålsrettet innsats gjennom effektiv 

administrasjon og god drift 
For å være en forutsigbar og god samarbeidspartner for offentlige instanser. For å inngi tillit til våre 

medlemmer og brukere, er det helt nødvendig med en drift av organisasjonen som legger til rette for 

en god og riktig forvaltning av tildelte midler samt at planlegging, koordinering og ledelse av 

virksomheten gjøre på en betryggende måte. Voksne for Barn skal være bevisst på at de tildelte 

midlene brukes på en så effektiv og målrettet måte som mulig. Det handler både om å gjøre de 

riktige tingene og å gjøre tingene riktig: Innsatsen skal rettes mot områder der vi kan gjøre mest 

mulig nytte eller områder der det er behov eller mangler i det offentlige tilbudet. Vi må legge inn 

innsats der det er et udekt behov eller der andre aktører ikke er til stede innenfor de områdene der 

vi har den erfaringen og kompetansen som gjør oss til den foretrukne samarbeidspartneren eller 

aktøren på området.  

 

Samtidig er vi opptatt av å løse oppgavene våre på en så effektiv måte som mulig med særlig fokus 

på informasjonsdeling og digitalisering. Voksne for Barn skal søke løsninger for å utnytte tilgengelige 

ressurser på en mest mulig rasjonell måte. Covid-19-pandemien har påvirket måten vi jobber på, og 

har ført til at vi har klart å nå flere gjennom nye digitale virkemidler på en kostnadseffektiv måte. 

Dette vil vi fortsette med og videreutvikle.  

 

Voksne for Barn skal være en god arbeidsgiver. For å være det skal vi sørge for at vi har en 

personalpolitikk og administrative verktøy og rutiner som setter oss i stand til dette. Voksne for Barn 

har derfor gjennomført en gjennomgang av personalhåndboken og rammene som gjelder for vår 

arbeidsplass.  
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5.1 Tiltak og materiell på området 
Innenfor dette området har det samlet sett ikke vært egne tiltaksplaner. I perioden skal det 

utarbeides en tiltaksplan som skal beskrive hvilke oppgaver og områder administrasjon og 

fellestjenester skal jobbe med i perioden. Blant viktige verktøy på området er nettbutikk, CRM-

system, IT-systemer, arkiv og skybasert regnskapssystem.  

5.2 Strategiske grep           

5.2.1 Sterk og troverdig samfunnsaktør 
Voksne for Barn skal drives på en måte som er betryggende med tanke på at tildelte midler og andre 

inntekter kommer vårt formål til gode og at minst mulig går til ren administrasjon og samt holde 

kostnadene til inntektsarbeid lave. 

 

Voksne for Barn skal være en transparent organisasjon og opptre på en måte som styrker og 

opprettholder vårt gode omdømme blant offentlige tilskuddsforvaltere, stiftelser og fond samt 

medlemmer og givere.  

 

Voksne for Barn skal sikre at medlemmers, kunders, ansattes og andres personvern ivaretas på en 

god måte gjennom gode rutiner og systemer for oppfølging GDPR.  

5.2.2 Samarbeid og partnerskap 
Voksne for Barn skal styrke og opprettholde gode relasjoner til leverandører for å sikre god tilgang til 

tjenester med gode priser samt sørge for at vi har tilgang til kostnadseffektive tjenester, teknologi og 

utstyr.  

 

Voksne for Barn skal benytte de fordelene vi har gjennom medlemskap i Frivillighet Norge, 

Innsamlingsrådet, DAM og Rådet for psykisk helse.  

Voksne for Barn skal være en god samarbeidspartner, rådgiver og støttespiller for Landsforeningen 

for barnevernsbarn.  

 

5.2.3 Brukermedvirkning 

Voksne for Barn skal i perioden ta en mer aktiv rolle for å påvirke organisasjonens og frivillighetenes 

rammevilkår og rolle gjennom DAM og Frivillighet Norge. 

5.2.3 Medlemskap 
Voksne for Barn skal ha gode systemer og rutiner for å følge opp medlemmer. Dette innebærer økt 

kunnskap om praktisk og strategisk bruk av CRM-systemet. Det betyr også gode administrative 

rutiner for opprettelse og avvikling av medlemskap, givere samt oppfølging av henvendelser. 

 

Innstilling: Handlingsplan for 2022 vedtas. 
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Sak 7 Fastsettelse av kontingent 
 

Ordinær kontingent er som følger: 

• Personlig medlem kr. 390 

• Student/honnør kr. 200 

• Bedrift kr. 590 

I forbindelse med vervekampanje har prisene for personlig medlem og student har det vært halv pris.  

 

 

Innstilling: Medlemskontingent for 2022 er kr. 195 for personlig medlem, kr. 100 for student/honnør og 

kr. 590 for bedriftsmedlemmer. 
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Sak 8 Fastsette styrehonorar 
Styret mottar et honorar som kompensasjon for arbeidet og ansvaret de tar på seg ved å la seg velge. 

Dagens satser for styrehonorarer ble sist behandlet på Voksne for Barns årsmøte i 2016 under sak 6. 

Årsmøtet vedtok da et årlig styrehonorar på: 

• Kr. 35 000 for styreleder  

• Kr.  20 000 for nestleder   

• Kr. 10 000 for styremedlemmer  

• Kr.  5 000 for varamedlemmer (etter vedtektsendringer har dette vervet utgått)   

 

Forslag til satser for styrehonorar 2022 er: 

• kr. 50 000 for styreleder 

• kr. 35 000 for nestleder 

• kr. 20 000 for styremedlemmer 

 

 

Innstilling: Forslaget for styrehonorar 2022 vedtas. 
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Sak 9 Innkomne saker og politiske uttalelser 
 

Landsstyret fremmer to politiske uttalelser. 

 

Sak 9.1 Landsmøteuttalelse: Utenforskap 

 

Det å være en del av fellesskapet er avgjørende for barn og unge. Å stå utenfor har store konsekvenser 

her og nå, men vil også påvirke barn for resten av livet. Norge er det landet i Norden med størst frafall 

i skolen, antall barn som vokser opp i fattigdom er tredoblet de siste 20 årene, stadig flere barn og 

unge oppgir at de har psykiske helseplager, og selv om vi har hatt søkelys på mobbing i mange år nå, 

så går ikke tallene ned.  

Vi har mye kunnskap om risikofaktorene for at et barn skal falle utenfor, men vi klarer sjelden å 

forhindre at det skjer. Derfor kreves det tydeligere og mer konkrete grep for å både forebygge 

utenforskap, og for å hente folk tilbake igjen etter at de har falt utenfor.  

Voksne for barn mener:  

• At barnetrygden må indeksreguleres for alle barn, og holdes utenfor beregningsgrunnlag for 

sosiale stønader.  

• Barnehage og SFO må gjøres gratis for alle  

• Laget rundt læreren må styrkes. Det bør utarbeides en juridisk bindende bemanningsnorm på 

minimum én helsesykepleier (årsverk) per:  

o 150 elever i grunnskolen  

o 400 elever på videregående skole  

 

Innstilling: Uttalelse om utenforskap vedtas.  

 

 

Sak 9.2 Landsmøteuttalelse: Psykisk Helse og livsmestring  
 

Emosjonell kompetanse er grunnstenen i en god psykisk helse, og dette kan læres. Gjort på en 

systematisk og gjennomgående måte vil det kunne gi store positive utslag, ikke bare på 

helsebudsjettet, men på alt fra arbeidsdeltakelse til kriminalitetsstatistikk, skilsmissestatistikk og 

familievoldsstatistikk.  

Å lære barn om følelser kan høres banalt ut. Men det mange ikke vet er at noe så enkelt, kan være en 

del av løsningen på mange av de utfordringene samfunnet vårt står overfor i dag  

Psykiske lidelser koster samfunnet vårt 50 % mer enn all kreftsykdom, 50 % mer enn all hjertesykdom, 

står for 40 % av sykefraværet og 40 % av uføretrygdkostnadene. Psykiske plager og lidelser er også det 

viktigste helseproblemet blant barn og unge i Norge i dag.  

Fagfornyelsen skulle implementere livsmestring som et fagovergripende område, men har blitt gitt for 

lite plass i kompetansemålene i de nye læreplanene. Ambisjonen om å sette elever fullt ut i stand til å 

reflektere over egne og andres følelser oppnås ikke igjennom vage mål for elever i enkelttrinn, men 

krever mer gjennomgående og målrettet innsats over hele skoleløpet.  
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Voksne for barn mener:  

• Livsmestring må mer gjennomgående inn i kompetansemålene i grunnskoleløpet.  

 

 

Innstilling: Uttalelse om psykisk helse og livsmestring vedtas. 
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Sak 10 Valg 
Valgkomiteen innstiller på valg med unntak 10.4. hvor det er landsstyret som innstiller. 

Sak 10.1 Valg av styre  
Valgkomiteens innstilling er som følger: 

a. Arvid Libak (ny) velges som styreleder for ett år. 

b. Line Karlsen Ask (gjenvalg) velges som nestleder for ett år. 

c. styremedlemmer 

• Merete Agerbak-Jensen (ny) velges som styremedlem for ett år. 

• Inger Helene Vaaten (ny) velges som styremedlem for ett år. 

• Simen Brændhaugen (ny) velges som styremedlem for ett år. 

• Julie Guldbrandsen (gjenvalg) velges som styremedlem for ett år. 

• Julio V Alejandro Benavides Benavides (ny) velges som styremedlem for ett år. 

 

Sak 10.2 Valg av kontrollkomité  
Valgkomiteens innstilling er som følger: 

a. medlemmer 

• Melita Ringvold velges som medlem for ett år 

• Kjell Amundsen velges som medlem for ett år 

b. Ann-Kirsti Brustad velges som varamedlem for ett år. 

 

Sak 10.3 Valg av statsautorisert revisor 
Valgkomiteens innstilling er som følger: 

RSM NORGE AS - Organisasjonsnummer 982 316 588 – velges som revisor for 2022 og 2023. 

 

Sak 10.4 Valgkomité  
Styrets innstilling er som følger: 

a. Sylvia Brustad velges som leder for ett år. 

b. medlemmer 

• Cathrine Langfjell Torsvik velges som medlem for ett år. 

• Øystein Moen velges som medlem for ett år. 

 

Sak 11 Avslutning 
 


