
 

  

   

 

 

 

Velkommen til dagsseminar vedrørende 
brukerstrategi for Bufdir/Bufetat  
 

Voksne for Barn og Landsforeningen for barnevernsbarn 
inviterer interesseorganisasjoner, Barneombudet og 
Sivilombudsmannen til en spennende dag for å drøfte 
brukermedvirkning i Bufetats virksomhetsområde.  

 

   
 

  

 

  

 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har vedtatt at det skal utarbeides en strategi for brukermedvirkning 
som omfatter de fire kjerneområdene innen etatens virksomhet; barnevern, familievern, enslige mindreårige 
asylsøkere og adopsjon. Organisasjonen Voksne for Barn i samarbeid med Landsforeningen for Barnevernsbarn 
har fått oppdraget med å lede prosjektet.  

 

Prosjektet inviterer til dialog med dere som er tettest på både utfordringene og suksessene i det daglige; med 
inntil 2 personer fra interesseorganisasjonene til:  
 

Seminar 12. september 2012, kl 10.00-16.00 i Oslo 
 
 

Program for dagen 

 

10.00-10.20: Velkommen og innledning 

10.20-11.00: Felles kunnskapsplattform 

11.15-12-00: Dialog 

12.00-13.00: Lunsj 

13.00-15.00: Dialog inkl pause 

15.00-16.00: Oppsummering og avslutning 

Meld deg på her! 

Mer informasjon om prosjektet og 
seminaret på neste side.  

Velkommen! 

 

Praktisk informasjon 
 

Tid: 12. september 2012, kl 10.00-16.00 
 

Sted: Rica Victoria Hotel Oslo  
 

Kostnader: Prosjektet dekker kostnader knyttet til 
deltakeravgift. Deltakerne dekker reise og 
eventuelt opphold. Deltakere med store 
reiseutgifter kan få dette dekket etter nærmere 
avtale  
 

Påmeldingsfrist: 5. september 
 

Påmelding: Påmelding skjer via Voksne for Barns 
nettsider www.vfb.no. Det er ikke nødvendig med 
medlemskap i Voksne for Barn for deltakelse på 
seminaret.  
 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Ingrid 
Brattset på tlf 979 54 934 eller på 
ingrid@prosjektforum.no 

 
Mer informasjon om prosjektet på neste side.  
  

 

   

http://www.vfb.no/
https://www.rica.no/hoteller/norge/ost-norge/oslo/rica-victoria-hotel-oslo/
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Prosjektet ”Strategi for brukermedvirkning i Bufdir / Bufetat” 
skal bidra til at:  
 

Brukere får: 
•       Økt innflytelse på egen livssituasjon 

•       Oppleve reell mulighet for deltakelse 

•       Påvirke med erfaringer og kunnskap til bedret kvalitet i Bufetats tjenester 
 
Tjenesteytere skal: 
•      Uføre sine oppgaver med god kvalitet, noe som alltid innebærer ivaretakelse av 
brukerperspektivet 
 
Bufdir/Bufetat skal: 
•      Gi tilbud og tjenester basert på verdiene ”råd, åpenhet og respekt” 

•      Forvente og etterspørre medvirkning på individ- og systemnivå i alle tjenesteledd 

•     Sikre kompetanse på brukermedvirkning på alle nivå, innen alle områder 

 

 
  

  

Hensikten med seminaret vil blant annet være å: 

 Hente fram og kartlegge eksempler på god praksis på medvirkning innen ulike tjenestenivå 
 

 Kartlegge erfaring med – og opplevd behov for – kunnskap, kompetanse, rutiner og 
verktøy/metoder 

 

 Avdekke kritiske områder, utfordringer, behov og mangler i forhold til arbeider med medvirkning på 
ulike nivåer 

 

 Få innpill til hvilke brukergrupper det er særlig viktig å invitere med i prosessen, og hvilke erfaringer 
vi bør få fram i samlinger med disse gruppene. 
 

Vi vil jobbe med temaene i grupper for å få et bredt bilde av hva som er viktige strategiske, 
tiltaksmessige og kommunikative grep for å kunne lage en nyttig og god strategi til beste for Bufetats 
brukergrupper.  

Resultatet fra samlingen vil, sammen med resultater fra samlinger med ansatte i Bufetat og 
brukergrupper, danne grunnlag for det videre arbeidet med strategien. Vi gjør oppmerksom på at det 
planlegges et oppfølgingsseminar i november/desember 2012. Begrenset deltakerantall, med inntil 2 
deltakere fra hver organisasjon. 

Vi håper å få så mye som mulig ut av dagen og vil be deltakerne om å forberede seg på følgende tema: 
 

 Hva mener vi er viktig støttelitteratur, faglige retningslinjer osv i forhold til brukermedvirkning? Ta 
gjerne med dokumenter e.l som dere mener er essensielle.  
 

 Hvilke metoder kjenner vi til som på ulike nivå som vi mener er nyttige å ta med i det videre 
arbeidet? Ta gjerne med beskrivelse osv dersom dere har.  

 

 Hva er suksesshistorier kjenner vi til når det gjelder å få til god medvirkning? 
 

 Hva ser vi kan være utfordringene? 

 

 
  

 

   
 

  


