
REFERAT          
PROSJEKTGRUPPE SAMMENSLÅING AV BARNEVERNSTJENESTENE I MIDTDALEN 
 
Tid:               12.10. 2018 kl 08.30 – 10.00 
Sted:            Sør-Fron kommunehus                                                                                     
 

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

Møteleder: Liv  
Referat: Gro 

 
1. Godkjenning av referat fra prosjektmøte 03.09.18 

Ingen kommentarer. Godkjent. 
 

2. Målplan - status for arbeidet 
Arbeidsgruppa starter arbeidet i dag. Gruppa skal ha sine møter i forlengelsen av 
prosjektgruppemøtene. 
 
Enighet om å sende en mail til alle aktuelle virksomhets-/tjenesteledere med informasjon om 
endringen fra 01.01.19, og ta med 2-3 spørsmål om enhetens forventeninger og ønsker til 
barnevernet. Ansvar for å formulere og sende ut mailen: Marianne, Heidi og Ann Kristin. 
Svarfrist fra enhetene: 22.10. 
 

3. Lokaler og inventar – status for arbeidet 
Plan og teknisk starter arbeidet 05.11. og har som mål å være ferdig til nyttår. 
 
IKT arbeider med nødvendig utstyr. Ipader skal være klar til opplæring i desember. 
 
Nord-Fron sender oversikt over tilpasset arbeidsplassutstyr enkelte har i dag, og som bør 
videreføres ut fra behov for tilpasset arbeidsplass. 
 

4. Arkiv – status og utfordringer 
Størst utfordring i NordFron, men det er lagt en plan som har jevn og god framdrift. Ingen 
bekymring knyttet til arbeidet. 
 
Innlegging av aktive saker fra Nord-Fron skal skje 7.-8. januar. 
 

5. Arbeidet med å bygge en felles kultur 
Samling for alle ansatte på Hoel gård 25.-26.oktober sammen med Elisabeth fra Lederskap 
AS. Samtidig vil kulturbygging være en prosess som aldri slutter, men som vil ha særlig fokus 
gjennom 2019. 
 
Ann Kristins rolle i forhold til ledelse og oppgaver avklares så snart som mulig. Liv og Ann 
Kristin følger opp saken. 
 
Kartleggingssamtalene i Nord-Fron er gjennomført. Mangler to underskrifter, og så sender Liv 
kopier samlet til Iren.  
 



Kartleggingssamtaler i nåværende MGBV er avtalt i slutten av oktober/begynnelsen av 
november.  
 

6. Eventuelt 

 Leasingbil fra Nord-Fron.  
Referat fra styringsgruppe 05.07. sier at «…Styringsgruppa er enige i at mobiltelefoner, 
Ipad og leasingbil blir med over til den nye tjenesten…» Sies i møtet at det i Nord Fron er 
uklarhet rundt om hvorvidt leasingbil skal være med over. Prosjektgruppa ber 
styringsgruppa om endelig avklaring. 

 

 Endring i gruppesammensetning 
Sør-Fron kommune har besluttet at kommunalsjef Irene Hagen trer ut av prosjektgruppa, 
men hun skal fortsatt holdes orientert om arbeidet i gruppa. Veronica Rim Boulakal 
representerer Fagforbundet i Sør-Fron. Prosjektgruppa har ikke fått melding om at hun 
fratrer gruppa. 

               

12.10.18 
Gro Li Sletvold 

 
 


