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PÅGÅANDE UTVIKLINGSPROSJEKT I 2020 (oppdatert 1.april 2020) 
  

 
Prosjekttittel: 

Kommunane som 
samarbeider om prosjektet:  

Samarbeid med  
kompetansemiljø: 

Planlagt 
prosjektperiode: 

 
Mål og innhald i prosjektet: 

 
Kontaktpersonar: 

«Sammen om barns 
utvikling i fosterhjem» 

Bergen, Alver og Askøy  
 
Vertskommune:  
Bergen  

Bufetat og 
NORCE RKBU 
Vest  

2020 – 2021  
 

Hovudmålet for prosjektet er å auke støtta til 

barn som bur i fosterheim gjennom fokus på 

barnets behov, fosterforelderens omsorgsprofil 

og samspelet mellom kommunane og Bufetat i 

oppfølging av fosterheimane. Prosjektet skal ta 

for seg arbeidet i forkant av plassering i 

fosterheim og oppfølging av fosterheimane 

etter plassering.  

Anne.Boga@bergen.kommune.no 

 

«Styrking av fosterhjem» Haugesund og Utsira, 
Karmøy og Bokn, Sveio, 
Tysvær, Indre Ryfylke, 
Vindafjord og Etne. 
 
Vertskommune: 
Haugesund  

Bufetat 
NORCE RKBU 
Vest 

2020 -2021 Hovudmålet i prosjektet er å sikre god kvalitet 
på oppfølging av fosterheimar og hindre utilsikta 
flyttingar for barn som bur i fosterheim. 
Utviklingsprosjektet skal vidareutvikle ei 
startpakke for fosterforeldre, implementere 
kurset «Trygg Base» og utvikle innhaldet i 
temakveldar for alle fosterheimane i regionen. 
Målet med tiltaka er å gje fosterheimane det dei 
treng for å føle seg trygge i rollen som 
fosterforeldre, og gje dei den kunnskapen dei 
trenger for å gje sårbare barn god omsorg. 

Owe.Myklebust@haugesund.kommune.no 

liv.kjersti.kvalevaag@haugesund.kommune.no 

 

 

«PMTO - grupperettleiing 
for fosterforeldre» 

Bømlo og Kvinnherad 
 
Vertskommune: 
Kvinnherad  

NUBU 2020 - 2021 Hovudmålet for prosjektet er å utdanne 4 PMTO 
terapeutar i kommunane som skal ha ansvaret 
for rettleiing til fosterforeldre. Styrke TIBIR-
tilbodet i begge kommunane. Heve kvaliteten på 
oppfølging og rettleiing til fosterfamiliane. 
Starte gruppesamlingar for fosterforeldre i 
PMTO. 

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

mailto:Anne.Boga@bergen.kommune.no
mailto:Owe.Myklebust@haugesund.kommune.no
mailto:liv.kjersti.kvalevaag@haugesund.kommune.no
mailto:randi.pedersen@kvinnherad.kommune.no
mailto:monika.hoyer.haugland@kvinnherad.kommune.no


2 
 

«Faglig felleskap på tvers 
av kommunegrenser»  
 
  

Kvinnherad, Austevoll 
og Tysnes 
 
Vertskommune: 
Kvinnherad 
  

Høgskolen 
(VHL) 
RKBU Vest 
RVTS 

2020 - 2021 Hovudmålet for prosjektet er å auke 
kompetansen på sentrale områder i 
barneverntenestas sakshandsaming, med særleg 
fokus på analyse og barnevernfaglege 
vurderingar i samarbeid med andre kommunar 
og fagmiljø. Tiltaka som skal bidra til dette er 
både interne, eksterne fagsamlingar på tvers av 
samarbeidskommunane og større fagsamlingar 
på sakshandsamarnivå der alle kommunane i 
Vestland blir invitert til å delta.  

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

«Vestlandsmodellen  
for undersøkelse i 
barnevernssaker med høg 
konflikt mellom foreldre» 

Kvam, Kvinnherad, 
Bjørnafjorden, 
Alver og Øygarden  
 
Vertskommune:  
Kvam 
 

RKBU Vest 
  

2019 - 2021 Hovudmålet med prosjektet er å utvikle ein 
modell for undersøkingar i saker med høg 
konflikt mellom foreldra. Målsettinga er å auke 
kvaliteten i undersøkingsarbeidet, bidra til likare 
tenester og praksis og betre samarbeid med 
familievernkontora.  

linasv@kvam.kommune.no 

lihe@bjornafjorden.kommune.no 
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