
REFERAT          
PROSJEKTGRUPPE SAMMENSLÅING AV BARNEVERNSTJENESTENE  I MIDTDALEN 
 
Tid:               24.04. 2018 kl 11.30 – 14.00 
Sted:            Ringebu rådhus, møterom Kvitfjell                                                                                      
 

Til stede:      
Iren W Skurdal, Gro Solberg (for Ann Kristin Hoel), Heidi Høglo Brånå (for Ingvild Bakken), Liv A. 
Hustveit, Marianne Klypen Vole, Irene Hagen, Veronica Rim Boulakal, Gro Li Sletvold. 
 

Møteleder: Gro LS 
Referat: Gro LS 

 
1. Prosjektgruppa 

               

Rolle i prosjektgruppa Navn Tittel 

Ledelsens rep. NFK Iren W Skurdal Virksomhetsleder 
forebyggende helsetjenester, 
NFK 

Ledelsens rep. SFK Irene Hagen K.sjef, SFK 

Ledelsens rep. RK Gro Li Sletvold K.sjef, RK 

Faglig rep. NFK Ann Kristin Hoel Avd.leder barn og familie, NFK 

Faglig rep. RK Liv A. Hustveit Tjenesteleder MGBV 

Ansattes rep. NFK Ingvild Bakken Delta, NFK  

Ansattes rep. SFK Veronica Rim Boulakal Fagforbundet, SFK 

Ansattes rep. RK Marianne K. Vole Akademikerforbundet, RK 

           
Leder: Gro Li Sletvold fram til leder av tjenesten er på plass 
Sekretær: Må velges på neste møte (Gro på første møte) 
 
Referat sendes medlemmer i gruppa, styringsgruppa v. sekretær Anita Watterud Heggestuen 
og legges på hjemmesida.      

 
2. Styringsgruppas konklusjoner så langt – kort oppsummert 

Gikk gjennom prosessen så langt den var kommet per i dag og referat fra møte i 
styringsgruppa 16.04.2018. 
 

3. Mandat 
Styringsgruppa har sagt at vertskommunene har ansvar for å produsere mandat og at 
mandatet skal godkjennes av styringsgruppa 27.04. Ringebu kommunes forslag til mandat ble 
gjennomgått i møtet. Kom et innspill om at en ønsker at vurdering av behov for tjenestebiler 
legges inn som et punkt.  
Prosjektgruppa ser at områdene i mandatet som går på målplan og hva den nye tjenesten 
skal være, er det mest sentrale og det som vil kreve størst grad av involvering og prosess. En 
ting er alt det tekniske, en annen og viktigere side, er arbeidet rundt å bygge en felles 
arbeidskultur.  
 

4. Stillingsbeskrivelser 
Både Nord-Fron og Ringebu har stillingsbeskrivelser. Det vil bli utarbeidet nye 
stillingsbeskrivelser for leder og nestleder. Prosjektgruppa så litt på et utkast fra Ringebu. 
Ingen som kom med motforestillinger i forhold til tenkingen i Ringebu så langt. 



 
5. Informasjon og involvering av ansatte 

Styringsgruppa ønsker at det skal arrangeres felles informasjonsmøter for alle ansatte i 
tjenestene i løpet av april. På grunn av sykdom og ferie hos sentrale personer er ikke det 
mulig i barnevernet. Informasjonsmøte til alle ansatte blir derfor 22.mai, men alle vil få 
innkalling til møtet og skriftlig informasjon om prosessen så langt i løpet av denne uka. 
 

6. Veien videre 
Møteplan prosjektgruppa: 

 15.05. kl 12.00 – 13.30 Møtested: Sør-Fron 

 14.06. kl 08.30 – 11.30 Møtested: Ringebu  

 28.06. kl 08.30 – 11.30 Møtested: Nord-Fron 
 
               Hva gjøres til neste møte: 

 Sende ut informasjon og innkalling til informasjonsmøte til alle ansatte – Gro LS 

 Beskrive status på tjenestene i dag – Ann Kristin og Liv 

 Lage arbeidsdokument for framdrifts-/milepelsplan  som grunnlag for arbeid 15.05.  – 
Gro LS 
 

24.04.18 
GroLS 


