
 

Sør-Fron kommune 
 

 

Kommunalsjef for levekår 

 

 
 
 
 

Møtereferat 
 

 
Vår ref. Deres ref. Arkiv Dato 
18/7766  400, 026 18.06.2018 

 

Referat fra møte i prosjektgruppa for barnevern 14.06.2018 
 

Til stede: Liv A.Hustveit, Ann Kristin Hoel, Heidi Høglo Brånå, Marianne Klypen 
Vole, Iren W. Skurdal, Veronika Rim Boulakal og Irene Hagen 

Fravær: Gro Li Slettvold 

Møterom: Møterom «Muen» i Ringebu kommune 

Tidsrom: 14.juni 2018 

 
Sak 1: Godkjenning av referat fra møtet 15.05.18 
Referat ble gjennomgått godkjent uten kommentarer. 
 
Sak 2: Gjennomgang referat fra møte i styringsgruppa. 

 Referat fra møte i styringsgruppa 16.mai 2018, ble gjennomgått for alle ansatt 
i et felles møte 22.mai.  

 Referat frå 08.juni 2018 ble gjennomgått i dette møte. 
 
 
Sak 3: Fremdrift i prosessplanen 
 
Beskrive status på tjenestene i dag. 
Liv og Ann Kristin gikk gjennom sine utkast. Prosjektgruppa ble enige om at 
oversikten må synliggjøre skille mellom drift og tiltak.  

Ann Kristin samkjører/korigerer oversikten fra alle kommunene, og sender til Liv. 
Legges frem på nytt i neste møte 28.juni.  

Målplan 

Prosjektgruppen nedsatte en arbeidsgruppe som skal lage målplanene. 
Arbeidsgruppen består av Liv Hustveit, Ann Kristin Hoel , Marianne Klypen Vole og 
Marianne Hytten Bekkum. 
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Viktig å få med i beskrivelsen: 

 Plikter ihht barnevernsloven 

 Beskrive fremtidig oppgaver som barnevernstjenesten får overført frå statlige 
organ og hvilke krav som stilles. 

 hvordan imøtekomme disse oppgavene.  

 samarbeid med hjelpeapparatet forøvrig.  

 Ny oppgaver ihht barnevernsløftet 

 Føringer frå Fylkesmannen  
 

Dette er en fin anledning for å spisse barnevernstjenesten og «rigge» tjenesten for 
fremtiden. Arbeidsgruppe kommer med utkast til målplan til møte i prosjektgruppa i 
august. Prosjektgruppen går gjennom utkastet på dette møtet.  

Spørsmål til styringsgruppen: Hvor detaljert ønsker styringsgruppa at målplanen skal 
være? 

 Lokaler 

Liv har hatt møte med teknisk og arkitekt i forbindelse med planlegging og utforming 
av tildelte lokaler. Dette er under oppfølging. 

Spørsmål til styringsgruppen: Skal barnevernet i NFK ha med seg kontormøbler 
m.m., eller er dette vertskommunen sin oppgave å sørge for at dette er klart til 
oppstart? 

Arkiv 

Avklaringer er under arbeid. 

Fagsystemer 

Ved etablering av nytt felles barnevern, er det enighet om å gå over til fagsystemet 
Visma Familia. 

Leverandør for Visma er kontaktet og skal bistå i arbeidet med å overføre aktive 
mapper frå Acos til Visma. Det er 3 måneders oppsigelsesfrist med Acos (NFK). 
Acos kan ikke si opp før det er laget en overføringssplan og etter at rapportering for 
2018 er fullført i NFK.  

Ann Kristin tar kontakt med IKT i NFK for planlegging av dette arbeidet. 

Liv er kontaktperson opp mot Visma. 

Budsjett for etableringsfasen 

Det er opprettet et eget prosjektnummer der alle kostnader i forbindelse med  
etableringsfasen blir lagt inn. Ellers er kostnadsoversikten i etableringsfasen noe 
uklar enda. Fleire ting må avklares, som blant annet om barnevernet i NFK skal ta 
med seg mobiler, alarmer o.l.og annet digitale hjelpemidler til Ringebu.  
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Iren Skurdal avklarer dette i NFK. Etterhvert skal Liv lage et utkast til 
prosjektgruppen.  

Kick Off  

Forslag fra prosjektgruppa om å avvente med dette til barnevernstjenesten er samlet 
i felles lokaler og fått begynt å etablert seg. Det vil være hensiktsmessig  å samle 
barnevernstjenesten med de øvrige hjelpeapparatet i kommunene for å «rigge» et 
fremtidig tverrfaglig samarbeid i alle kommunene for å møte fremtidens 
tjenestebehov.  

 
Sak 4: Møteplan: 
 

MMøter: Dato: Tid/sted: 

 
Kulturbygging 
 
 

Oppstartsmøte - 
06.september 2018 
 
 
 
Felles samling 
m/overnatting – 18.og 
19.oktober 2018 
 
Felles samling – 
30.november 2018 (kan 
avlyses viss det ikkje er 
behov) 

Kl.09-10 - Liv og Ann Kristin 
Kl.10-13 - Alle ansatte 
Kl.13-14 – Liv og Ann Kristin 
Ringebu 
 
Meir info om tid/sted kommer. 
 
 
 
Avventer tid/sted. 

 
Opplæring Visma 
Familia 
 
 

4.og 5.desember 2018  For NFK -  ansatte. 
Kurset holdes i Ringebu. 

Overføring av 
saker til Visma 
Familia 
 
 
 

8.og 9.januar 2019. Ringebu 
Minimum 3 ansatte frå NFK 
deltar på dette. 

Møte i 
prosjektgruppen 
 
 
 

28.juni 2018 Kl.08.30 – 11.30  
Formannskapsalen i NFK. 

 
 
 
 
 
 
Sak 5: Forslag til navn på tjenesten 
 



Sør-Fron kommune - Levekår  Side 4 av 4 

 

   

Forslaget frå prosjektruppen er Midt Gudbrandsdal barnevernstjeneste 
 
 
Sak 6: Eventuelt 

 

 Liv gikk gjennom  SWOT-analysen og resultater fra denne frå møte med de 
ansatte 22.mai 2018. Alle ansatte har kommet med sine innspill. Godt 
utgangspunkt for det videre arbeidet i kulturbygging. Se eget vedlegg. 

 Prosjektgruppa foreslår til styringsgruppen at leasingbilen til NFK følger med 
over til det nye barnevernet, eller alternativt at vertskommune leaser en bil til. 

 

 
Oppgaver som skal følges opp fremover: 

 Avtale møtedatoer for høsten 2018 i neste møte den 28.juni. 
 Anne Kristin legger frem nytt utkast til beskrivelse av tjenestene i dag, på 

neste møte 28.juni.  
 Arbeidsgruppe som skal jobbe med målplan,  kommer med utkast til målplan 

til møte i prosjektgruppa i august. 
 Fremdrift på ulike avklaringer  på  

o Arkiv 
o Medflytting av kontormøbler, digitale utstyr m.m. (Iren Skurdal) 
o leasingbil 

 
 
 

 
 

Liv A.Hustveit 
Ann Kristin Hoel 
Heidi Høglo Brånå 
Marianne Klypen Vole 
Iren W.Skurdal 
Veronika Rim Boulakal 
Gro Li Sletvold 
Anita Heggestuen  
Styringsgruppen 
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