
Prosjektgruppe sammenslåing av barnevernstjenesten i Midt-Gudbrandsdal 
 
Dato:            09.11.2018 
Sted:             Kommunehuset Nord-Fron 

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

Møteleder: Liv  
Referat: Gro 

 
1. Referat fra prosjektmøte 12.10.18 

Ingen kommentarer. Godkjent. 
 

2. Gjennomgang av referat fra møte i styringsgruppa 19.09.18 
Referatet ligger på Ringebu kommunes hjemmeside og ble gjennomgått i møtet. 
Forkortelse for barnevernet skal være MGBV. 
 

3. Status prosessplan 
Utkast til målplan skal være ferdig innen 15.12. Drøftes deretter med ansatte og i fagforum 
før planen legges fram som orienteringssak politisk i de tre kommunene innen 01.04.19. 
 
Tjenestebil fra Nord-Fron følger ikke med til Ringebu. Det leases derfor ny bil fra Ringebu. Liv 
følger opp saken. 
 
Arkiv – greie avtaler, men gjenstår en del arbeid. Plass nok i Ringebu til etablerte papirarkiv. 
Innlegging av saker i Nord-Fron skal skje 8. og 9.januar (feil dato i forrige referat). 
 
Fagsystemet – innføring går etter planen. 
 
Ann Kristin sjekker med IKT i Nord-Fron i forhold til automatisk svar og automatisk 
videresending av epost i en overgangsfase. 
 
Budsjett for etableringsfasen – inegn uforutsette utgifter har kommet opp. 
 

4. Lokaler og inventar – status for arbeidet 
Arbeid med renovering er igangsatt og det antas at arbeidet stort sett skal være avsluttet 
07.12.  
 
Liv sjekker ut telefonutstyr med IKT i Ringebu. 
 
Fordeling av kontorer skjer gjennom loddtrekking – skal skje på personalsamling 30.11. Ingen 
får bytte kontorer seg i mellom etter trekkingen. 
 
Innflytting må planlegges mer konkret når ferdigstilling av lokalene nærmer seg. 
 

5. Kulturbyggedager 
Har hatt fire dager for hele personalgruppa – de to siste på Hoel gård. Opplever at dette har 
vært gode, intense og nyttige dager. Elisabeth Johansen fra Lederskap AS har vært med som 
prosessleder. Det skal være en siste dag med Elisabeth Johansen 30.11. for å trekke sammen 
trådene så langt, samt legge plan for videre arbeid i enheten. 
 



6. Samarbeidsavtale interkommunal barnevernstjeneste 
Avtalen gjennomgått i møtet. Samarbeidsavtalen vedtatt i alle tre kommunestyrene. 
Forkortelse skal være MGBV. 
 

7. Status arbeidsgruppa for målplan  
Målplan skal ha overordnet mål med delplan for ulike delmål (brukere, ansatte og 
organisering/styring) med tilhørende tiltak. Hva betyr det å være godt barnevern?  
Tar utgangspunkt i eksisterende plan i Nord-Fron. 
 
Har hatt ett møte, og har neste møte i etterkant av dette prosjektgruppemøtet. 
 
Fått 27 tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere med svar på forventninger til nye MGBV. 
Godt grunnlag når gruppa skal utarbeide målplanen.  
 
Sendt henvendelser til barnehage og kulturskole i de tre kommunene i forhold til utsmykning 
i de nye lokalene – tema FNs barnekonvensjon. 
 

8. Eventuelt 

 Ikke alle i Nord-Fron har fått skjema for taushetsplikt. Liv følger opp med 
fellestjenesten i Ringebu, sjekker samtidig ut kravet til politiattest ved 
virksomhetsoverdragelse. 

 Tillitsvalgt Veronica Rim Boulakal fra Sør-Fron har gitt beskjed om at hun trer ut av 
prosjektgruppa, men ber om å få tilsendt referat fra de resterende møtene.  

 

09.11.18 
Gro Li Sletvold 

 
 


