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Læringsnettverk for barneverntenestene i Vestland 2020 -2024

- organisering, utviklingsprosjekt og stimuleringsmidlar

Flesland 16. – 17. oktober 2019

Bente Cecilie Foss og Sigrun Iren Stokken
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Stortinget vedtok i juni 2017 ei barnevernsreform som gjev kommunane
større ansvar for tilbodet til barn som trenger hjelp frå barnevernet. 

Kompetansestrategien har som mål å gje:

✓ felles fagleg plattform for barnevernet

✓meir lik praksis i kommunane

✓betre samarbeid mellom kommunar, dermed sterkare

fagmiljø, og mindre sårbare barneverntenester

✓bidra til auka kvalitet i kommunenes tilbod til barn og familiar

Kompetansestrategi 2018 - 2024
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• Læringsnettverk 

• Veiledningsteam 

• Tenestestøtteprogrammet

• Dialogmøte

• Kvalitetssystem 

Videreutdanningar på barnevernsområdet

Les meir om dei ulike komponentane i kompetansesatsinga på Barne- ungdoms og 
Familiedirektoratet (BUFDIR) sine nettsider

Nokre sentrale tiltak i kompetansestrategien 
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Starta opp i 2018 i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tre utviklingsprosjekt i 2019:

• Djupdykk i sakshandsaming

• Undersøking i høgkonfliktsaker

• Dokumentasjon av barnesamtalen

Minst to fellessamlingar i nettverka i året

Læringsnettverk for barneverntenestene i Vestland

Foto: Bente Cecilie Foss
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Stor aktivitet i nettverka i år:

• Fellessamling i Bergen i februar for kommunene i Hordaland, prosjektgruppene og 
kompetansemiljøene

• 3 samlinger i Førde over to dager for alle tilsette i barneverntjenestene i Sogn og Fjordane –
Hordaland også invitert inn – arrangert av utviklingsprosjektet Djupdykk i sakshandsaming

• Prosjektutviklingskonferanse på Flesland i august for alle kommunene i Vestland og 
kompetansemiljøene og brukerorganisasjonene

• Denne samlingen for ledere, ressurspersoner, kompetansemiljøene i hele Vestland

• 7. november i år inviterer utviklingsprosjektet Dokumentasjon av barnesamtalen til en stor 
fagsamling for saksbehandlere i hele Vestland
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Læringsnettverk skal bidra til at kommunane samarbeider om 
kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold og behov. 

Eit læringsnettverk består av fleire kommunar som danner 
fagfellesskap og initierer utviklingsprosjekt for å styrke lokale 
tenester og tilbod retta mot utsette barn og familiar.

Læringsnettverk
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Læringsnettverk skal vere kommunane sin 
arena

Det er kommunane, leiarane og tilsette som jobber i 
barneverntenestene som veit kvar «skoen trykker», og på kva område i si 
verksemd det er mest nyttig å satse på tenesteutvikling. 



Foto: 8© Fylkesmannen i VestlandBente Cecilie Foss
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Tjenesteutvikling i barneverntjenestene

Hva er tjenesteutvikling? 

Systematisk arbeid med mål om å bidra til enda bedre tjenester til de barna og familiene 
som trenger hjelp fra barneverntjenesten 

Ressurskrevende – krever overskudd i tjenestene

Hvorfor læringsnettverk? 

Støtte –nettverk – felleskap – faglig oppdatering og utvikling. 

Mål om å ruste kommunene for enda større oppgaver på barnevernområdet
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Tjenesteutvikling fortsetter

Hva kreves for å få til varig positiv endring i en organisasjon som barneverntjenesten? 

• Et klart definert og viktig mål – som tjenesten er motivert for å nå

• Forankring og tilrettelegging fra kommuneledelsen

• En god og realistisk plan for gjennomføring – endring tar tid

• Nødvendige ressurser (økonomiske, materielle, kompetanse, personal med kapasitet)

Dette bør være på plass og avklart før prosjektet iverksettes.
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Læringsnettverk i Vestland 2020 - 2024

Tema til drøfting:

• Organisering – ett eller flere nettverk?

• Ledelse og styring av nettverkene

• Hvordan sikre forankring i kommunene?

• Hvilke aktiviteter ønsker kommunene i nettverket? 

• Hyppighet

• Lokasjon

• Målgruppe
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Hvilke aktiviteter trenger vi i læringsnettverket?

Fagsamlinger – møtepunkt kommunene, Fylkesmannen, kompetansemiljø og 
brukerorganisasjoner - invitere sentrale aktører – eks. denne samlingen

Ledersamlinger – en arena for dialog og utveksling av erfaringer mellom ledere

Temasamlinger – åpent for påmelding fra hele Vestland - målgruppe alle ansatte i 
barneverntjenestene - eks. barnets stemme i barnevernssaker 7. november 2019 

Prosjektutviklingsseminar – arena for å tenke tjenesteutvikling i samarbeid med andre 
kommuner – etablere nettverk og kontakter på tvers av tjenestene – starte arbeid med å utvikle 
prosjektideer og prosjektsøknader om stimuleringsmidler

Eventuelt en kombinasjon av disse, dersom vi arrangerer samlinger over to dager
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Årshjul

2020

Utbetaling av 
stimuleringsmidler 

innen 1.1.2020

Første 
nettverkssamling

Prosjektutviklings-

seminar

Ressursgruppemøte
Fagsamling for 
saksbehandlere

Andre 
nettverkssamling

Søknadsfrist 
stimuleringsmidler

1. November 2020

Eksempel på aktiviteter
– utgangspunkt for drøfting
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Kva aktivitetar treng vi i læringsnettverka?

Fagsamlinger – møtepunkt kommunene, Fylkesmannen, kompetansemiljø og 
brukerorganisasjoner - invitere sentrale aktører – eks. denne samlingen

Ledersamlinger – en arena for dialog og utveksling av erfaringer mellom ledere

Temasamlinger – åpent for påmelding fra hele Vestland - målgruppe alle ansatte i 
barneverntjenestene - eks. barnets stemme i barnevernssaker 7. november 2019 

Prosjektutviklingsseminar – arena for å tenke tjenesteutvikling i samarbeid med andre 
kommuner – etablere nettverk og kontakter på tvers av tjenestene – starte arbeid med å utvikle 
prosjektideer og prosjektsøknader om stimuleringsmidler

Eventuelt en kombinasjon av disse, dersom vi arrangerer samlinger over to dager
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Kommunene som deltek i nettverka kan søke om stimuleringsmidler til å gjennomføre  
utviklingsprosjekt 

Fylkesmannen skal behandle søknadar frå nettverket, og fordeile og prioritere 
stimuleringsmidler i tråd med retningslinjene som Bufdir har utarbeidd. 

I 2019 er har Fylkesmannen i Vestland til fordeling:

• 1 670 000 kr til kommunenes egeninitierte utviklingsprosjekt

• 3 500 000 kr til utviklingsprosjekter på fosterheimsområdet 

Søknadsfristen er 1.november 2019, pengane utbetalast i desember 2019 

Kommunene må nytta pengane innan utgongen av 2020

Stimuleringsmidlar
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• Utviklingsprosjektet skal omfatte fleire kommunar

• Ein av kommunane er vertskommune for prosjektet

• Det er etablert samarbeid med eit eller fleire kompetansemiljø

• Kommunene har gjennomført ei lokal risiko- og tilstandsvurdering 

• Prosjektet skal være forankra i leiinga i kommunane

• Det er utarbeidd ein prosjektsøknad med budsjett og prosjektskisse 

Vilkår for å motta tilskot
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Nettsiden til læringsnettverket i Vestland

Her kan dere finne informasjon om:

- Læringsnettverket

- Utviklingsprosjektene

- Styringsgruppas arbeid

- Ressursgruppas arbeid

- Arrangementer

- Søknadsfrister

- Utlyste stimuleringsmidler

- Elektroniske søknadsskjema

Nettsiden – læringsnettverk i Vestland:

https://www.fylkesmannen.no/nb/vestland/barn-og-
foreldre/barnevern/laeringsnettverk-for-
barneverntenestene-i-Vestland/

Utlyste stimuleringsmidler:

https://www.fylkesmannen.no/nb/vestland/tilskot/2019/11/
tilskot-til-nye-utviklingsprosjekt-i-barneverntenestene/

Retningslinje for tilskudd til utviklingsprosjekt:

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/805edc933ea
f46efb4bd3543c0ced249/retningslinjer-tilskudd-2019---
barnevern.pdf

https://www.fylkesmannen.no/nb/vestland/tilskot/2019/11/tilskot-til-nye-utviklingsprosjekt-i-barneverntenestene/
https://www.fylkesmannen.no/nb/vestland/tilskot/2019/11/tilskot-til-nye-utviklingsprosjekt-i-barneverntenestene/
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/805edc933eaf46efb4bd3543c0ced249/retningslinjer-tilskudd-2019---barnevern.pdf


Facebook FMVestland
Twitter FMVestland
Nettside fylkesmannen.no/vl

Bente Cecilie Foss

fmhobcf@fylkesmannen.no
55 57 22 33

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Vestland

Kommende samlinger i læringsnettverket er:

7. november Bergen 

Påmelding og program finner dere her: 

https://www.fylkesmannen.no/nb/vestland/barn-og-

foreldre/barnevern/laeringsnettverk-for-barneverntenestene-i-Vestland/

https://www.fylkesmannen.no/nb/vestland/barn-og-foreldre/barnevern/laeringsnettverk-for-barneverntenestene-i-Vestland/

