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PÅGÅENDE UTVIKLINGSPROSJEKT I 2020 (foreløpig - skal revideres i mars 2020*) 
  

Vertskommune Involverte 
kommuner  

kompetansemiljø Tittel på prosjektet Mål og innhold i prosjektet Kontaktinformasjon 

Bergen 
kommune 

Alver, Askøy 
og Øygarden 

Bufetat  
RKBU Vest 

Sammen om å støtte barns 
utvikling i fosterhjem 

Styrke oppfølgingen av fosterhjem gjennom økt kapasitet og bedre 
kompetanse på veiledning i fosterhjem. Hindre utilsiktede flyttinger og 
brudd. Forberede kommunene på større ansvar og oppgaver på 
fosterhjemsområdet. Implementere verktøy for mer systematisk kartlegging 
og matching mellom fosterbarn og fosterhjem, og mer skreddersydd 
veiledning ut ifra behovet i det enkelte fosterhjem.  

Nina.Bolstad@bergen.kommune.no 
Anne.Boga@bergen.kommune.no 

 

Haugesund Haugalandet, 
Sveio, 
Vindafjord, 
Etne 

Bufetat 
RKBU Vest 

Styrking av 
fosterhjemsarbeidet 

Hovedmålet i prosjektet er å hindre utilsiktede flyttinger for barn som bor i 
fosterhjem, gjennom å heve kvaliteten på oppfølgingen av fosterhjemmene. 
Videre å forberede kommunene på å overta større ansvar og oppgaver på 
fosterhjemsområdet. Skal etablere samarbeid på tvers av flere kommuner 
for å få en mer robust organisering og et faglig fellesskap rundt 
fosterhjemsoppfølgingen. Prosjektet vil omfatte om lag 130 fosterhjem 
fordelt på 10 kommuner.  

liv.kjersti.kvalevaag@haugesund.kommune.no 

Owe.Myklebust@haugesund.kommune.no 

 

 

Kvinnherad Bømlo NUBU PMTO - grupperettleiing for 
fosterforeldre 

Utdanne 4 PMTO terapeuter i kommunene som skal ha ansvaret for 
veiledning til fosterforeldre. Styrke TIBIR-tilbudet i begge kommunene. Heve 
kvaliteten på oppfølging og veiledning til fosterfamiliene. Startar også 
gruppesamling for fosterforeldre i PMTO – 9 heildagssamlingar 

randi.pedersen@kvinnherad.kommune.no 
monika.hoyer.haugland@kvinnherad.kommune.no 

Kvinnherad Austevoll 
Tysnes 
  

Høgskolen (VHL) 
RKBU Vest 
RVTS 

Tjenesteutvikling 
kompetanseheving og faglig 
fellesskap på tvers av 
kommunegrenser og i heile 
det nye Vestland fylke 
  

Fagsamlinger på saksbehandler nivå etter modellen for Djupdykk i 
sakshandsaming  

  
Videreføring av påstarta prosesser i pågående tjenesteutviklingsarbeid i tre 
kommuner - Kvinnherad, Austevoll og Tysnes  
  
Forberedelse og utredningsoppgaver for prosjekter med tenkt oppstart i 
2021, dette forutsetter at det det ansettes en 100 % prosjektkoordinator   

randi.pedersen@kvinnherad.kommune.no 
liv.iren.birkeland@austevoll.kommune.no 
Ingvild.A.Hustad@tysnes.kommune.no 
 

Kvam Kvinnherad, 
Bjørnafjorden, 
Alver og 
Øygarden 

RKBU Vest 
  

Vestlandsmodellen  
for undersøkelse i 
barnevernssaker med høg 
konflikt mellom foreldrene 

Utvikle en modell for undersøkelser i saker med høg konflikt mellom 
foreldrene. Mål om å øke kvaliteten på undersøkelsesarbeidet i slike saker. 
Bidra til likere tjenester og praksis. Bedre samarbeid med 
familievernkontorene.  

linasv@kvam.kommune.no 

lihe@bjornafjorden.kommune.no 

 

  
*Prosjektgruppene skal selv sende inn informasjon om prosjektene som skal publiseres her innen 1.mars 2020, oversikten over er basert på prosjektsøknadene behandlet av Fylkesmannen. 
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