
Nyhetsbrev fra BiA-styret til medlemmene! 
 
Kjære medlemmer:  
Her kommer det oppdatert informasjon fra BiAs aktivitet i 2020! Det har vært et underlig år, og vi 
håper dere har det bra. Vi håper dere melder fra om utfordringer og behov som kan oppstå. Meld 
gjerne også inn gladsaker til oss! 
 
Vi har jobbet ut mot medlemmene på ulike vis i 2020. Vi har bistått i Akademikerforbundets brede 
arbeid, og vår leder Anne Grønsund sitter i hovedstyret i Akademikerforbundet. BiA har jobbet inn 
mot myndighetene knyttet til å ivareta ansatte i deres arbeid for å ivareta utsatte barn, unge familier 
i barnevernet og andre steder gjennom koronatiden. Vi er veldig glade for at myndighetene har 
fastslått at ansatte i barnevernet er å regne som samfunnskritisk personell.  
 
Vi har måttet avlyse 2 BiA-arrangementer vi vanligvis har brukt å gjennomføre: BiA-konferansen og 
utvidet styresamling. Vi vet ennå ikke om og evt. når vi kan gjennomføre dette i 2021, men vi gir 
informasjon så snart vi vet noe mer. Vi har gjennomført flere nettmøter med ulike tema, og dette vil 
vi fortsette med. Se mer informasjon nedenfor. 
 
Påvirkningsarbeid 
Vi har som vanlig hatt høy aktivitet på det politiske påvirkningsarbeidet på nasjonalt nivå knyttet til 
utvikling av barnevernspedagogprofesjonen og barnevernsfeltet. Vi er med å bevege myndigheter og 
ulike aktører, gjennom høringsinnspill, møter og medieutspill osv. Vi har hatt godt gjennomslag for 
vår politikk. Vi kontaktes ofte av politikere som vil høre BiAs syn på ulike ting, og vi oppfattes som 
barnevernspedagogenes stemme i barnevernsfeltet og de som «har skoene på» og er konstruktive. 
 
Her er et av innleggene BiA har hatt i 2020, som handler om hvordan vi må bygge barnevernet 
fremover: https://www.dagbladet.no/meninger/brett-opp-ermene/72929319 
 
Nedenfor kan du lese om 4 høringer som har vært særlig viktige i 2020:  
 

• Høring om kompetansekrav i barnevernet:  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing4/id2695799/?uid=1437bf43-6217-
407b-b4e9-a3e17c3a69b2  

 

• Høring om retningslinjer for masterutdanning for barnevernspedagoger og masterutdanning 
for andre profesjoner i barnevernet:  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forskrift-om-nasjonal-retningslinje-for-
masterutdanning-i-barnevernsarbeid/id2691404/?uid=98bf1efb-a5b0-4f64-b927-
080907d61a4f  

 

• Høring om forslag fra SP om en full granskning av barnevernet: 
I et felles initiativ med KS, FO og Fagforbundet ble det anbefalt å sette ned et 
partssammensatt utvalg som kan være mer handlingsrettet på basis av alle kunnskapen som 
fins, heller enn å sette ned et granskingsutvalg. Dette fikk gjennomslag, med støtte også fra 
Landsforeningen for barnevernsbarn og Barneombudet. Dette blir spennende å jobbe med i 
2021. Les mer her:  
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-102s/?m=1 

 

• Høring om Riksrevisjonens rapport om statlige barnevernsmyndigheter sikrer det beste for 
barn i barnevernsinstitusjoner:  
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BiA deltok i høringen i stortingets kontroll- og konstitusjonskomite sin høring om 
riksrevisjonens rapport. Høringen kan ses her, BiA er i bolk 4 ca. 15 minutter inn i opptaket.  
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-
sendinger/?mbid=/2020/H264-full/Hoeringssal1/11/16/Hoeringssal1-20201116-
154551.mp4&msid=249&dateid=10004483 

 
Digital samling for interesserte 13. januar 
Onsdag 13. januar, mellom kl. 18-21.00 avholder vi en utvidet styresamling på Teams, der 
ekspertutvalget sammen med tillitsvalgte BiA-medlemmer og andre interesserte inviteres. 
 
Vi trenger flere som kan bidra i det faglige og politiske arbeidet vi driver. Jo flere som er med, jo mer 
slagkraftige kan vi bli.  
 
Har du lyst til å engasjere deg mer i BiA? Bli med! Meld fra til 
anne.gronsund@akademikerforbundet.no innen 7. januar.  
 
Verving 
Husk at du kan verve flere på din arbeidsplass – i Akademikerforbundet er det plass til alle som har 
en bachelorutdanning. 
  
Et viktig verveargument er pris, forsikringsordninger og gratis kurs, men vi vet at det er like viktig for 
mange det arbeidet BiA gjør på den profesjonspolitiske og fagpolitiske arenaen. 
  
Send gjerne en mail til Akademikerforbundet og be om å få litt vervemateriell både om BiA og 
Akademikerforbundet tilsendt: post@akademikerforbundet.no 

Grunnet hjemmekontor for ansatte i sekretariatet, samles det opp bestillinger før utsending. 
 
VI ØNSKER DERE EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 
 
Mvh. Styret i BiA 
https://www.akademikerforbundet.no/organisasjon/blank/  
 
Anne Grønsund – leder – anne.gronsund@akademikerforbundet.no  
Gudrun Lidal – gudrun.lidal@akademikerforbundet.no  
Åshild S. Johnsen - aashild.s.johnsen@akademikerforbundet.no  
Perry M. Remøy – perry@linnea-ks.no 
Sandrina Sandell - sandrina@lovetannakademiet.no  
Gudmund Rype - gudmundr@viken.no  
Ellen Galaasen – ellen.galaasen@gmail.com  
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