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Valg av ny medlemmer til Barnevernvaktens Kontaktutvalg 
 
Etter kommunevalg skal det velges nye representanter til Barnevernvaktens Kontaktutvalg. 
Barnevernvakten Romerike - Øst politidistrikt har Lørenskog kommune som vertskommune. De 
øvrige 12 kommune på Romerike er tilsluttet Barnevernvakten Romerike - Øst  politidistrikt 
gjennom gjeldende samarbeidsavtale som regulerer virksomheten. Barnevernvakten har 
akuttberedskap for barneverntjenestene når barneverntjenesten er stengt og er døgnåpen 
virksomhet.  
 
 
Medlemskommunene er, i tillegg til Lørenskog: Nittedal, Sørum, Fet, Rælingen, Aurskog - Høland, 
Gjerdrum, Skedsmo, Nannestad, Hurdal, Ullensaker, Nes og Eidsvoll. Fra 2020 erstatter 
Lillestrøm kommune, kommunene Skedsmo, Sørum og Fet. Rømskog kommune går sammen med 
Aurskog – Høland. Det er besluttet i fellesnemda i Lillestrøm og i Aurskog- Høland kommune at disse 
skal være tilsluttet Barnevernvakten Romerike.  
 
 
Det er opprettet samarbeidsavtalen mellom Lørenskog kommune og samarbeidskomunene. I 
avtalens punkt 8.1 er det avtalt at Barnevernvakten skal ha ett Kontaktutvalg bestående av fem 
medlemmer fra de ulike kommunenes administrasjon og politisk valgte, to medlemmer fra politiet og 
to medlemmer fra Lørenskog kommune. Lørenskog kommune er representert ved kommunaldirektør 
for Oppvekst - og utdanning og leder for barnevernvakten. Kontaktutvalget har til sammen ni 
medlemmer. Utvalget har ett rådgivende mandat ovenfor Lørenskog kommune. Funksjonstiden til 
Kontaktutvalg følger kommunestyreperioden, men av praktiske grunner avsluttes funksjonstiden 1. 
april året etter valget. Dette betyr at nytt Kontaktutvalg bør være i funksjon fra april 2020. Det skal 
også velges vararepresentanter for de fem representantene som velges gjennom Samarbeidsrådet 
for Nedre Romerike (SNR) og Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP tidligere Øvre 
Romerike Utvikling (ØRU)). 
 
Følgende har vært faste representanter og vararepresentanter de fire siste årene : 
 
Politisk valgt representanter : 
John Harry Skoglund, Fet kommune – vara Roger Evjen, Aurskog -Høland kommune 
Ståle Lien Hansen, Ullensaker kommune – vara Toril K: Altenborn, Eidsvoll kommune  
Jan Haugerud Nannestad kommune – vara Morten Skåningsrud, Hurdal kommune 
 
Representanter fra kommunenes administrasjon: 
Mette Gro Iversen , Ullensaker kommune – vara Anne Lise Bruteig, Nes kommune (Bruteig fast 
representant fra 2019)  
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Per Kongsvik Nittedal kommune – vara Karin Pinholt Nittedal kommune (Pinholt har møtt fast)  
Det bes om at SNR og GRIP velger hver sin representant fra kommunenes administrasjon. 
Representantene skal være i stilling over leder for barneverntjenesten i den aktuelle 
kommunen som blir valgt. 
 

 
Det skal velges tre politisk representanter. Det har vært gjeldende praksis at GRIP og SNR 
alternerer på å velge en eller to politiske representanter. Det bes om at SNR velger to politisk 
representanter og GRIP velger en politisk representant. 
 
 
Det er opp til GRIP og SNR å velge hvilken kommune som skal ha representant fra 
administrasjonen eller politisk utvalg. 
 
Det avtroppende Kontaktutvalget har fungert særdeles godt. Representantene har hatt engasjement 
samtidig som utvalget både har hatt politisk og administrativ tyngde. Dette har vært viktig i utviklingen 
av barnevernvakten.  
 
 
Det bes om at dette valget foretas snarlig og senest innen 31.januar 2020. Navn og adresse 
på representant sendes Barnevernvakten Romerike- Øst politidistrikt, Postboks 3390, 1402 Ski,   
digitalt til organisasjonsnummer 980440834 eller på epost til leder kfj@lorenskog.kommune.no. 
 
 
 
Med hilsen 
      
 
Dagfinn Cock Kari Elisabeth Fjærli 
kommunaldirektør virksomhetsleder 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
 
Vedlegg: Samarbeidsavtalen  
 
 
Kopi til:  
Gardermoregionen interkommunale politiske råd  v/ 
Anders Østensen ordfører i Gjerdrum kommune   
Jon Sverre Bråthen, rådmann i Nes kommune  
 
      
Ragnhild Bergheim, Ordfører i Lørenskog kommune 
Eivind Glemmestad, Rådmann i Rælingen kommune   

 
 
         
         
 


