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Ressursgruppemøte i læringsnettverket for Vestland 

Dato:  17.06.2020  Stad: Videomøte 
 

Sak: Tema: Status/konklusjon: Ansvar og tidsfrist: 

1.  Velkommen, presentasjon 
 
Kvifor styringsgruppe? 
Litt tilbakeblikk og historikk, 
organisering av nettverket, 
mandat og roller. 
 
Informasjon og status om 
kompetansesatsinga: 
- Læringsnettverk  
- Stimuleringsmidlar 2020  
- Søknadsfrist – 01.11.2020 
- Barnevernreforma – dreiing 

mot tiltaksutvikling 
 

Litt om bakgrunnen for læringsnettverket, 
historikk, organisering, mandat og roller, og 
bakgrunnen for etablering av styringsgruppa.  

 
- Auka fokus på å ruste kommunane for nye 

oppgåver knytt til barnevernreforma, ei 
dreiing mot  tiltaksutvikling. 
 

- Forventar tilnærma like økonomiske rammer 
for utdeling av stimuleringsmidlar i 2021 ut frå 
dei signala vi per i dag har fått – dette er 
likevel usikkert. 

 
De finn meir informasjon om organisering, 
historikk og mandat på nettsida for 
læringsnettverket her:  
https://www.fylkesmannen.no/vestland/barn-og-
foreldre/barnevern/laringsnettverket-for-
barneverntenestene-i-vestland/ 
 

Informasjonssak FM 
ved Bente C. 
(Fylkesmannen) 
 
Sender ut 
presentasjonen 
som blei brukt 
under møtet til 
møtedeltakarane i 
etterkant av møtet  

2.  Presentasjon  
  
Status frå kompetansemiljøa 
 
Litt informasjon frå det enkelte 
kompetansemiljø knytt til deira 
aktivitet retta mot kommunalt 
barnevern, og eventuelle 
utviklingsprosjekt og aktivitet 
retta mot læringsnettverket.  
 

NORCE – RKBU Vest 
RKBU har i sitt oppdragsbrev eit klart mandat i 
forhold til å bidra inn i læringsnettverka. Dei har 
sidan oppstarten i 2018 hatt ein representant i 
styringsgruppa for nettverket. Dei tilbyr også 
samlingar for alle utviklingsprosjekta der de kan få 
støtte og input i forhold til drift av prosjekt, 
implementeringsarbeid og relevante faglege 
innlegg, for eksempel om fosterheimsarbeid. RVTS 
er involvert i fleire av dei pågåande 
utviklingsprosjekta. Frå hausten vil dei også tilby 
prosjektleiarane rettleiing. Dei ynskjer òg i 
fortsettinga å bidra inn i utviklingsprosjekt, og har 
fleire aktuelle forsking og utviklingsarbeid på gang, 
f.eks. pilotering av grunnpakken for hjelpetiltak.  
 
RVTS – regionalt ressurssenter  
RVTS har samarbeida med læringsnettverket sidan 
oppstarten i 2018, og har hatt undervisning på 
fleire samlingar både i Vestland og Rogaland. Nå er 
dei også involvert i utviklingsprosjektet der 
Kvinnherad er vertskommune. RVTS har elles ei 
rekkje samarbeid om kompetanseheving på ulike 
felt med kommunale barneverntenester, mellom 
anna i samtale med barn. Vil også nemne 

Kompetansemiljøa 
sender en kortfatta 
tekst som 
samanfattar det dei 
formidla i møtet, 
dette vert lagt inn i 
referatet.  
 
Fagmiljøa som ikkje 
hadde avklara kven 
som er vara og 
hovudrepresentant 
sender dette per e-
post til Bente C 

https://www.fylkesmannen.no/vestland/barn-og-foreldre/barnevern/laringsnettverket-for-barneverntenestene-i-vestland/
https://www.fylkesmannen.no/vestland/barn-og-foreldre/barnevern/laringsnettverket-for-barneverntenestene-i-vestland/
https://www.fylkesmannen.no/vestland/barn-og-foreldre/barnevern/laringsnettverket-for-barneverntenestene-i-vestland/
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prosjektet «snakke med barn.no», som dei 
arbeider med å gjera kjent, og 
konsultasjonsteama.  
 
Høgskulen på Vestlandet 
Ønsker samarbeid med praksisfeltet, dette er eit 
fokus framover. Skal nå i gang med eit stort 
forskingsprosjekt om bruk av sakkyndige i 
barneverntenestene. HVL har mykje relevant 
kompetanse på ei rekkje felt og ser gjerne at  
kommunane tek kontakt om dei ynskjer 
samarbeid, HVL ønsker å involvere seg i 
utviklingsprosjekt i regi av læringsnettverket i åra 
framover.  
 
NUBU – Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge 

NUBU har i sitt oppdragsbrev frå Bufdir at det skal 
bidra inn i læringsnettverka. Er i med i pågåande 
utviklingsprosjekt med Kvinnherad og Bømlo om 
PMTO grupperettleiing, gruppebasert inn mot 
fosterforeldre. NUBU har også mykje erfaring med 
implementering, og har delt denne kunnskapen i 
regi av nettverket. De neste to årene skal 10 
barneverntenester prøve ut en ny grunnmodell for 
betre og meir treffsikre hjelpetiltak for barn og 
familiar i barnevernet. NUBU har saman med 
RKBU Vest og RBUP Øst og Sør fått ansvar for 
arbeidet med utvikling av grunnmodellen. 
Haugesund og Utsira er utvalt frå region vest. 
 
Barnehuset 
Det gjennomførast for tida ei nasjonal evaluering 
av barnehusa. Det pågår og faglig utviklingsarbeid 
med fokus på å heve kompetansen på oppfølging 
av barn under 6 år, TFCBT og familiegjenforening 
etter at barn har vært i avhør. Barnehuset driv to 
konsultasjonsteam, med faglig ekspertise på SSA 
(Barn med problematisk eller skadelig seksuell 
adferd) og psykisk utviklingshemmede – over 16 
år. Barnehuset ønsker gjerne å bli invitert inn i 
aktuelle utviklingsprosjekt i regi av 
læringsnettverket framover og elles bidra med sin 
kompetanse på samlinger i regi av nettverket.   
 
Bufetat 
Bufetat har fått oppdrag i tildelingsbrev frå Bufdir 
om å bidra med kompetanseoverføring til 
kommunene på fosterheimsområde. I år er vi 
involvert i tre utviklingsprosjekt på 

fosterheimsområde. Det er Bergen, Haugesund 
og Stavanger som vertskommunar for prosjekta 
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med særlege fokus på kartlegging/matching av 
fosterbarn og fosterfamilie, og metodar og 
modeller for rettleiing til fosterheimar. 
 
KS - Kommunesektorens organisasjon 
KS si rolle er å sikre at kommunane sine interesser 
vert ivaretatt, bidra til kvalitet og utvikling og 
rekruttere og behalde kompetent personale i 
tenestene. KS kan bidra med kompetanse på å 
sikre forankring i kommuneleiinga, noko som er 
avgjerande for at utviklingsprosjekt skal lukkast. KS 
har også mykje erfaring med kompetanseheving 
og implementering, leiing og organisering, og bidra 
til at ny kunnskap blir omsett til ny praksis. 
 

3.  Informasjon om 
kompetansesatsingen i Vestland:  
- Utviklingsprosjekta 2020 
- Vidareføring av prosjekt 2021 
- Nye utviklingsprosjekt 
 
Søknadsfrist for nye 
stimuleringsmidlar er den            
1. november  
 
 
 
 

Kort om status i dei fem pågåande 
utviklingsprosjekta 

• Haugesund m.f. – fosterheim 

• Bergen, Alver og Askøy – fosterheim  

• Kvinnherad og Bømlo – fosterheim  

• Kvinnherad, Austevoll og Tysnes – auka 
kompetanse på tvers av kommunegrenser 

• Kvam - høgkonfikt  

Informasjon om prosjekta og kontaktpersonar finn 
de på nettsida for læringsnettverket.  
 
To pottar utlyste stimuleringsmidlar med søknadsfrist 1. 
november 2020: 

• 1 500 000,- til eigeninitierte prosjekt 

• 3 200 000,- til fosterheimsarbeidet  

Informasjonssak FM 
ved Bente C. 
(Fylkesmannen) 
 

4.  Veien videre - nye 
utviklingsprosjekter i 2020.  
Kompetansemiljøa si rolle og 
involvering i åra framover.   

Møte i morgon med kommunane i gamle S&F. 

Ønsker å stimulere til meir aktivitet i denne 

delen av Vestland fylke. Vi oppfordrar både 

kompetansemiljøa og kommunane til å søke 

saman om prosjekt. Det er kommunane som 

skal «eige» prosjekta, men kompetansemiljøa 

må gjerne komme med forslag og invitere 

kommunar inn for å samarbeide om 

utviklingsprosjekt der de søker 

stimuleringsmidlar gjennom nettverka.  

Bente C har møte, 
tar med meg 
signala tilbake til 
gruppa i august. 

5.  Aktivitetar i nettverket i 2020 
avklaringar og planar hausten  
 
Møte i ressursgruppa: 
31. august 13.00 – 15.00 
 
Møte i styringsgruppa: 
31. august 15.00 – 17.00 
 

Fellessamling for barnevernleiarar og 
læringsnettverket 1.-2. september 2020. 
 
Sjå påmelding og program på nettsida for 
læringsnettverket i Vestland: 
https://www.fylkesmannen.no/vestland/barn-og-
foreldre/barnevern/laringsnettverket-for-
barneverntenestene-i-vestland/ 
 

Alle melder seg på 
ved å klikke på 
lenka. Ønsker de å 
delta på middagen 
den 31. august 
sender de dette i 
ein eigen e-post til 
Bente C.  

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


4 
 

Tilbud om felles middag – for å 
etablere gruppefølelsen – legge 
rammene for videre samarbeid 
og bli bedre kjent.  

Deltakarane i ressursgruppa og deira vara 
inviterast både til fellessamlinga og møtet med 
middag den 31. august 2020.  

6.  Korleis sikre god nok 
informasjonsflyt til medlemmene 
i ressursgruppa? 
 

Dette tenker vi på frem til 31. august 2020 
 

Bente C. legg dette 
inn i agenda og 
møteinnkalling.   

7.  Organisering, møtefrekvens og 
kompetansemiljøenes 
representant inn i styringsgruppa.  

Spørsmåla ble reist, fagmiljøene vil tenke på dette 
frem mot møtet vårt den 31.august 2020.  
Innspel vi tar med oss: 
- Kor mange møter i året? 
- Er det hensiktsmessig å legge møta i 

forbindelse (samband) med arrangementa i 
nettverket? 

- Kven skal representere kompetansemiljøa i 
styringsgruppa? Skal vi ha ein eller to 
representantar? Bør vi ha vara frå eit anna 
miljø?  

- Korleis kan vi sikre god informasjonsflyt 
mellom ressursgruppa sine medlemmer 
mellom møta?  

Bente C. legger 
dette inn i agenda 
og møteinnkalling.   
 
Kommunane tenker 
på dette og drøfter 
internt, og gjerne 
med dei andre 
kompetansemiljøa 
frem mot samlinga i 
august.  

8.  Agenda for møte den 31. august  
 

Forslag til saker: 
- Organisering og drift av styringsgruppa 
- Representantar og roller 
- Planlegge aktivitetar for 2021 
- Planlegging av samlinga 1. og 2. sept. 2020 
- Støtte til nye utviklingsprosjekt 
- Kompetansemiljøa sin kommunikasjon ut mot 

kommunane 
- Sentralt med forankring i kommuneleiinga for 

utviklingsprosjekt i barneverntenesta 

Bente C. sender ut 
møteinnkalling.  
 

9.  Eventuelt – open runde 
 

Ingen saker.    

 

Kven deltok på møtet? 
Inviterte Kommune og prosjekt Deltok/Forfall: 

Marita Brekke Skjelvan  Høyskolen på Vestlandet Deltok - Skype 

Jorid Bjørkås NUBU Deltok - Skype 

Unni Strandeman NORCE RKBU Vest Deltok - Skype 

Anne Tove Boga Bergen kommune – leder for nettverket Deltok - Skype 

Astrid Toft KS Vestland Deltok - Skype 

Randi Pedersen Kvinnherad kommune Deltok - Skype 

Berit Hogenstad Haaland Bufetat Deltok - Skype 

Louise Bratlie Bufetat Deltok - Skype 

Tone Jørgensen Høyskolen på Vestlandet Deltok ikkje 

Kristin Konglevoll Fjell Barnehuset i Bergen Deltok - Skype 

Heidi Eriksen Losnedal Barnehuset i Bergen Deltok - Skype 

Eirin Baugstø Barnehuset i Bergen Deltok - Skype 

Reidun Dybsland RVTS Deltok - Skype 
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Linda Renate Kvalvik RVTS Deltok - Skype 

Ragnhild Hollekim Universitetet i Bergen - HEMIL Deltok ikkje 

Ragnhild Bjørknes Universitetet i Bergen - HEMIL Deltok ikkje 

Gaby Margarita Ortiz Barreda Universitetet i Bergen - HEMIL Deltok ikkje 

Bente Cecilie Foss Fylkesmannen i Vestland Deltok - Skype 

 

Medlemmar i ressursgruppa:  
Namn: Representerer: 

Anne Tove Boga Kommunane i Vestland 

Marita Brekke Skjelvan  Høyskolen på Vestlandet 

Jorid Bjørkås NUBU 

Astrid Toft KS Vestland 

Berit Hogenstad Haaland Bufetat 

Unni Strandeman  NORCE – RKBU Vest 

Heidi Eriksen Losnedal Barnehuset i Bergen 

Ragnhild Hollekim Universitetet i Bergen - HEMIL 

Bente Cecilie Foss Fylkesmannen i Vestland 

 

Vara for ressursgruppas medlemmer: 

Namn Representerer:  

Louise Bratlie Bufetat 

Randi Pedersen Kommunane i Vestland 

Bård Tyldum  Fylkesmannen i Vestland 

Ingunn Barmen Tysnes Høyskolen på Vestlandet 

Ingen vara KS Vestland 

Bente Styve Pettersen NUBU 

Ragnhild Bjørknes Universitetet i Bergen - HEMIL 

Marte Knag Fylkesnes NORCE – RKBU Vest 

Eirin Baugstø Barnehuset i Bergen 

 

Referat skrevet av: Bente Cecilie Foss 17.06.2020 

Referat godkjent av møtedeltakarane den 23.06.2020 


