
REFERAT          
PROSJEKTGRUPPE SAMMENSLÅING AV BARNEVERNSTJENESTENE I MIDTDALEN 
 
Tid:               28.06. 2018 kl 08.30 – 10.30 
Sted:            Kommunehuset Nord-Fron                                                                                      
 

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

Møteleder: Liv  
Referat: Gro LS 

 
1. Godkjenning av referat fra prosjektmøte 14.06.18 

Endrede datoer: 18.-19.okt er flyttet til 25.-26.oktober. 
Referat godkjent med denne endringen. 
 

2. Gjennomgang av referat fra møte i styringsgruppa 08.06.18 
Rask gjennomgang. Styringsgruppa hadde møte før siste prosjektgruppemøte, det var derfor 
ingen saker i referatet som prosjektgruppa må følge opp.  
 
I sitt neste møte vil styringsgruppa bli forelagt prosjektgruppereferat fra både 14.06. og 
28.06. 
 

3. Status tjenesteområdene  
Liv og Ann Kristin har laget et utkast som ble gjennomgått i møtet, og noen små justeringer 
ble gjort. Statusoversikt slik den foreligger etter møtet er vedlegg til referatet. 
 
Spørsmål til styringsgruppa: 

 Nord-Fron foreslår at mobiltelefoner, Ipad og leasingbil blir med inn i 
samarbeidsordningen. Hva tenker styringsgruppa om dette? Uansett er det en stor fordel 
å beholde telefonnumrene, i og med at det er etablerte, kjente numre for brukere og 
samarbeidspartnere.  
 

 Prosjektgruppa ønsker også en avklaring i forhold til muligheten for å overta inventar fra 
NAV-Ringebu. Skal NAV ha med hev-senkskrivebordene og annet til Vinstra, eller kan det 
være aktuelt at barnevernet tar over det utstyret som er like godt – og i tilfelle hva vil 
vilkårene for en slik overtagelse være? Spørsmålet er tatt opp med NAV-Ringebu, men de 
har ikke kunnet gi noe svar. 

 

 Vurderer styringsgruppa denne statusoversikten som tilstrekkelig, eller er det andre 
områder en ønsker belyst? 
 

4. Gjennomgang prosessplan 
Endringer og kommentarer i dagens møte: 
- Planen er oppdatert med endret dato for kulturbygging og datoer for møter i 

prosjektgruppa til og med desember. 
 

- Behovsanalyse lokaler: Areal avklart. Inventar uavklart. 
 



 
- Beskrivelse oppgaver: Skriftlig beskrivelse avventes til etter sommeren. En del av 

arbeidet vil innebære kartlegging av kompetansen i tjenestene som grunnlag for 
vurdering, samt ytterligere avklaring ift sentrale føringer for hvilke oppgaver som skal 
ligge i kommunalt barnevern. 
 

- Tjenestebil: enighet om å begynne med de to en har, og så vurdere eventuelt økt behov 
senere. 

 
- Arkiv og fagsystem: Arkivansvarlige i de tre kommunene har startet det forberedende 

arbeidet – bygger på «Veileder – håndtering av dokumentasjon i barnevernet». 
 

Nord-Fron har en del arbeid rundt det å avslutte og sikre arkiv ved overgang til nytt 
fagsystem. Må ha samarbeid med arkivansvarlig i kommunen. Må også rydde en del i 
personarkiv, samarbeidsdokument m.m. for å få en oversikt over hva som skal være med 
over og ikke. Må muligens innhente ekstra hjelp på det praktiske arbeidet rundt dette. 
Avklares med virksomhetsleder.   

 
- Kulturbygging: Har inngått avtale med Lederskap AS (samme som gjennomfører 

lederutviklingsprogram i Ringebu kommune) om støtte til prosessen. Opplegget er, kort 
skissert: 
o 06.09. Dagen starter med møte mellom prosessleder fra Lederskap, Liv og Ann 

Kristin. Fra kl 10.00 og ut dagen er det felles opplegg for alle ansatte. Arbeidet skal ta 
utgangspunkt i SWOT-en som ble laget første gang personalet var samlet. Denne 
dagen medfører ikke kostnader til prosessledelse fordi det er utprøving av en ny 
partner i Lederskap AS - ny der, men med bred erfaring fra andre sammenhenger. 

o 25.-26.10. Samling for alle ansatte på Hoel Gård. En fra Lederskap AS leder 
arbeidsprosessen, samtidig som det legges inn sosiale, teambyggende aktiviteter i 
programmet. Bruk av Lederskap AS de to dagene er del av allerede inngått avtale 
med Ringebu kommune. 

 
- Informasjon ansatte: Ansatte får løpende informasjon fra nærmeste leder og 

ansattrepresentanten i prosjektgruppa. Det har kommet bekymringer fra helsestasjonen 
og andre tjenester, særlig i Nord-Fron, i forhold til at tjenesten rent fysisk blir lenger 
unna og at det kan bli flere å forholde seg til som følge av større tjeneste. Enighet om at 
disse må følges opp slik at de blir trygget på fortsatt godt samarbeid. Drøfting i møtet 
konkluderte med at: 
o barnevernet må være bevisst på hvordan de framstår utad – ikke glemme 

omverdenen.  
o sammenslåingsprosessen er krevende – samarbeidspartnerne må ha respekt for 

dette og ikke forvente for mye med en gang. 
o Ann Kristin og Liv legger ut en infoartikkel på intranett i alle tre kommunene i uke 29. 

 
5. Budsjett for etableringsfasen 

1 Fagsystem – utvidelse med NF og opplæring de som 
kommer fra NF  

103 126,00 (eks. mva) 

2 Digitalt utstyr (iPad og PC) til de som kommer fra NF   60 000,00 (eks. mva) 

3 Inventar (kjøpe ut noe fra NAV eller kjøpe nytt?) 
(Kontorplass de som kommer fra NF, møterom) 

?? 

4 Tilrettelegging av lokaler – innspill fra Plan og teknisk 
(vedlagt) – må vurderes 

500 000,00 

5 Kulturbygging/organisasjonsutvikling   45 000,00 

http://www.ks.no/contentassets/24143e4da9a54bd799e62d35efe6e8b5/veileder-for-handtering-av-dokumentasjon-i-barneverntjenesten-til-inter....pdf


 
Prosjektgruppa ber om tilbakemelding fra styringsgruppa på forslag til budsjett for 
etableringsfasen. 
 

6. Eventuelt 
- Til styringsgruppa: Kan ansatte få adgangskort til kommunehusene i Nord-Fron og Sør-

Fron til bruk ved møter og samtaler slik at de ikke er avhengige av å bli låst inn? 
- 20%-stilling merkantil på Nord-Fron: innehaver ønsker ikke å reise en dag i uka til 

Ringebu. Nord-Fron arbeider med en løsning, men finner de ikke det, blir vedkommende 
med over. 

 
- Møteplan for prosjektgruppa høsten 2018:  

o 03.09. kl 08.30 – 11.30 Ringebu  
o 12.10. kl 08.30 – 11.30 Sør-Fron 
o 09.11. kl 08.30 – 11.30 Nord-Fron 
o 14.12. kl 08.30 – 11.30 Ringebu  

Gro kaller inn til møter, hhv Irene og Iren ordner møterom de respektive datoene. 
                

28.06.18 
GroLS 
 


