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Nettverk 

Deltakende 

kommuner/ 

bydeler 

Startet  Beskrivelse Hovedmål Kompetanse- 

Senter/Bufetat 

Søker-kommune/-bydel 

og kontaktperson              

Framover Vest 

Nordre Aker  

Vestre Aker 

Frogner  

Ullern 

2021 Fosterhjem: Kompetanseheving om 

fosterhjemsarbeid. Fagdager, 

workshops og veiledning til 

f.hj.teamene. TBO-F. Gjennomgå 

rutiner. Øke plasseringer i nettverk. 

«Barn/ unge i fosterhjem opplever mindre brudd i 

bosted og møter kompetente kontaktpersoner i 

barneverntjenesten som følger de opp til deres 

beste. Dette gjør plasseringene mer stabil og 

forutsigbar for de barn/unge det gjelder.» 

 

RVTS 

BFE 

 

 

Nordre Aker 

Aina Sommer  

Tlf: 95 17 86 86 

aina.sommer@bna.oslo.kommu

ne.no 

Egeninitiert: Ettervern. Hjelpe 

ungdommer i egen bolig i overgangen 

til voksenlivet. "Kitchentalk" en gang i 

mnd. med ulike tema. Gjennomgå 

rutiner.  

«Ungdommene har kunnskap som gjør de mer 

forberedt på voksenlivet, og som bistår til at de gjør 

gode valg for seg selv.» 

 

 

NUBU  

Øvre 

Romerike og 

Lunner   

Nannestad  

Eidsvoll  

Gjerdrum  

Nes        

Hurdal  

Ullensaker  

Lunner 

Nettverket 

startet i 2018, 

prosjektet som 

pågår nå startet 

i 2019. 

Fosterhjem: «Støttepilar»   

Etablere interkommunalt 

veieldningsteam for fosterhjem. 

Veiledningsteamet vil også være et 

spisskompetansemiljø.  

«Etablere et interkommunalt veiledningsteam for å 

forebygge utilsiktede brudd i fosterhjem. 

1. Sikre at kommunene ivaretar de overførte 

fosterhjemsoppgavene fra 1.1.2022, herunder 

gruppeveiledning til fosterhjem og 

kompetanseheving i tjenestene 

2. Sikre at fosterbarn, fosterforeldre og biologiske 

barn i fosterhjemmet får god nok oppfølging, slik at 

rett tiltak kan iverksettes på et tidlig tidspunkt ved 

bekymring for brudd i fosterhjemmet. Tilbud om 

årlige kurs/gruppeveiledning til fosterhjemmet. 

3. Redusere/unngå kjøp av veiledningsoppdrag i 

fosterhjem fra private aktører.» 

Bufetat  

 

Stine Sofie Stiftelsen, 

Stillasbyggerne, 

Barne- og 

familieetaten i Oslo, 

Fosterhjemsforening

en, RVTS, A-hus 

(erfaringsutveksling) 

Nannestad   

Tonje Bismo Skogstad  

Tlf: 47488867  
tonje.bismo.skogstad@nannesta

d.kommune.no     
 

mailto:aina.sommer@bna.oslo.kommune.no
mailto:aina.sommer@bna.oslo.kommune.no
mailto:tonje.bismo.skogstad@nannestad.kommune.no
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Nedre 

Romerike 

Nittedal 

Aurskog-

Høland 

Lillestrøm 

Lørenskog 

Rælingen 

Nettverket 

startet i 2018. 

Ulike prosjekter 

hvert år. Noe av 

tematikken er 

videreført. 

Egeninitiert: Lederforum  

Lederutviklingsprogram 

«Høsten 2019 startet nettverket opp 

lederutviklingsprogram i regi av Senter for ledelse 

(SFL). Målsetningen med 

lederutviklingsprogrammet var å forberede ledere 

og mellomledere på barnevernreformen. Målet 

med 

videreføringen av lederprogrammet i 2022 er å 

bidra til at ledere utvikler egne lederferdigheter og 

evner å 

lede endringsprosesser i egen tjeneste. Dette 

bidrar til en robust tjeneste som imøtekommer de 

krav og 

endringer som vi står overfor når reformen nå trer 

i kraft.» 

 

Senter for ledelse  Nittedal  

 

Cecilie Fremo Bergkvam 

(Lørenskog)  

48142772 

cecber@lorenskog.kommune

.no  

 

Egeninitiert: Fagutviklingsforum.  

Fire fagdager om brukermedvirkning.  

 

 

«Barnevernstjenestene i Nedre Romerike 

læringsnettverk jobber kunnskapsbasert og 

systematisk med å sikre medvirkning for barn, 

unge og foreldre. 

 

Tjenestene skal utvikle et felles kunnskapsgrunnlag 

for å etablere systemer som ivaretar barn, unge, 

foreldre og aktuelle aktørers tilbakemeldinger inn i 

det 

systematiske forbedringsarbeidet i tjenesten.» 

VID  

KBT 

(Kompetansesenter 

for brukererfaring 

og tjenesteutvikling)  

KS 

Voksne for barn 

OBF (Organisasjonen 

for 

barnevernsforeldre) 

Fosterhjems-

foreningen 

Pilar 

Bufetat 

Nittedal  

 

Marianne Baever  

(Lillestrøm)  

Tlf. 45 87 35 36  

maba09@lillestrom.kommun

e.no  

mailto:cecber@lorenskog.kommune.no
mailto:cecber@lorenskog.kommune.no
mailto:maba09@lillestrom.kommune.no
mailto:maba09@lillestrom.kommune.no
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Egeninitiert: Familieteamsforum  

4 fagdager om familier med  

høykonflikt. Erfaringsutveksling og 

interkommunalt samarbeid.  

 

 

«Å jobbe mot en implementering gjennom 

praksisendring som er mer evidensbasert og også 

fremmer barneperspektivet ytterligere. Vi søker 

etter nye metoder og verktøy tilpasset 

høykonfliktsaker (…) forhåpentligvis kunne uforme 

en tiltaksvifte som resulterer i en raskere endring, 

til barnets beste. Dette kan trolig ha en 

kostnadsbesparende effekt (…) Kompetanseheving 

gjennom opplæring (…) spesialisering av 

hjelpetiltak for familier i høykonflikt og 

kvalitetssikre likeverdige tiltak til innbyggerne på 

Nedre Romerike. (…) se på mulighetene for å 

utvikle et nytt tjenestetilbud- et samtaletilbud (…)» 

VID  Nittedal  

 

Elin Barbro Haugen  

(Lørenskog)  

Tlf. 476 93 328  

elihau@lorenskog.kommune.

no  

Fosterhjem: Rekruttering fosterhjem. 

Veil. grupper fosterforeldre: TBO-F og 

Trygg base.   

Oppfølging av biologiske foreldre: PYC.  

Felles rutiner: kartlegging tilbakeføring.   

Opplæring i BBIC: Barnet i sentrum. 

«Kommunene som inngår i læringsnettverket har 

tilstrekkelig kompetanse og gode rutiner for 

systematisk veiledning og oppfølging av 

fosterbarnet, fosterfamilie og barnets biologiske 

familie. Veiledningstilbudet gis på tvers av 

kommunegrensene i Nedre Romerike.» 

Bufetat øst 

Rvts Øst  

Kvello 

Universitetet i Sør-

Norge 

Nittedal  

 

Maria Bredysheva  

(Aurskog-Høland)  

Tlf. 91382367  

maria.bredysheva@ahk.no     

Karin Lien 

(Lørenskog)  

Tlf. 93496819 

kalien@lorenskog.kommune.

no  

Asker -

Drammen  

Asker  

Drammen           

2021 Fosterhjem: Økt kvalitet og 

systematikk i arbeid med rekruttering, 

godkjenning og veiledning/oppfølging 

av fosterhjem i slekt og nettverk. 

«Tjenestene har økt kunnskap om 

fosterhjemsplassering i slekt og nettverk, og økt 

kvalitet og systematikk i arbeidet. Det er utviklet og 

implementert prosesser og verktøy til bruk i dette 

arbeidet, som inkluderer bruk av 

nettverksmøter/Familieråd. Alle barn som trenger 

et alternativt omsorgstilbud får det i sin slekt eller 

nettverk når det er mulig.» 

Bufdir (?)  

Bufetat 

BUP 

Drammen 

 

Trine-Annette Killingstad  

Tlf. 94801971       

trine-

annette.killingstad@drammen.ko

mmune.no  

 

 

mailto:elihau@lorenskog.kommune.no
mailto:elihau@lorenskog.kommune.no
mailto:maria.bredysheva@ahk.no
mailto:kalien@lorenskog.kommune.no
mailto:kalien@lorenskog.kommune.no
mailto:trine-annette.killingstad@drammen.kommune.no
mailto:trine-annette.killingstad@drammen.kommune.no
mailto:trine-annette.killingstad@drammen.kommune.no
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Buskerud 1      

Midt-Buskerud 

(Modum,  

Sigdal 

Krødsherad)  

Numedal 

(Flesberg, 

Rollag,  

Nore og Uvdal) 

Lier  

Øver Eiker  

Jevnaker 

Nettverket 

startet i 2018, 

men antall 

deltakende 

barneverntjene

ster har blitt 

redusert. 

Innholdet har 

endret seg noe, 

men har hatt 

fosterhjemspro

sjekt siden 

2019.  

 

Fosterhjem:  

Kompetanseheving i 

kunnskap/metoder fra Bufetat. 

Opplæring og implementering av 

veiledningsmetodikk for fosterhjem. 

Brobyggerprogram: samarbeid bv.tj., 

f.hj. og biologiske foreldre.  

 

 

 

«Kommunene som inngår i læringsnettverket har 

tilstrekkelig kompetanse og rutiner for systematisk 

arbeid med rekruttering og veiledning av 

fosterhjem i barnets slekt og nære nettverk, 

herunder ifht samarbeid og oppfølging av 

biologiske foreldre. Det tilbys tilpasset veiledning 

med differensiert metodikk forfosterhjem både 

individuelt og i gruppe. Kompetanseheving og 

veiledningstilbudet gis på tvers av 

kommunegrensene.» 

Bufetat  Modum 

 

 

Siv Rørvik  

Tlf. 97 70 41 00 

siv.rorvik@modum.kommun

e.no  

Ringerike, 

Hallingdal og 

Hole  

Hole  

Ringerike 

Hallingdal (Flå, 

Nes, Gol, Ål, 

Hol, Hemsedal) 

Nettverket og 

prosjektet 

startet i 2019.  

To av 

kommunene 

var i et annet 

nettverk i 2018. 

Fosterhjem: Etablere veiledning og 

oppfølging til fosterhjem, også i slekt 

og nettverk. Gruppeveiledning 

fosterhjem. Øke kompetanse om 

veiledning og rekruttering i slekt og 

nettverk. Utarbeide rutiner. Kursing i 

trygg base, veilederskole, TBO-f, Cos-P, 

Pyc, Marte-meo.   

«Barneverntjenester har godt etablert veilednings- 

og oppfølgingstilbud som bidrar til kvalitativ gode 

fosterhjem i Læringsnettverkets område; Hole, 

Ringerike og Hallingdal. 

Det skal være nedtegnet egne rutiner for 

rekruttering i slekt og nettverk. Slekt og nettverk 

skal ha samme oppfølging- og veiledningstilbud 

som øvrige fosterhjem.» 

Bufetat 

RVTS Sør 

Tilknytnings-

psykologene 

Universitet i Sør-Øst 

Norge 

Forandrings-

fabrikken 

Hole  

 

Katarina Jirsa 

Tlf. 941 952 87  

katarina.jirsa@nav.no  

 

 

Follo   

Vestby  

Enebakk  

Frogn  

Nesodden   

Ås 

Nettverket 

startet i 2018. 

Prosjektene 

som er 

pågående nå 

startet i 2019. 

Fosterhjem: Videreføre 

interkommunal veiledningsgruppe for 

fosterhjem 

«Barn i fosterhjem under omsorg av våre 

barneverntjenester skal gis en utviklingsstøttende 

omsorg av fosterforeldrene sine.» 

Rbup  Vestby  

 

Karen Tanum  

Tlf. 47808250 

karen.tanum@vestby.kommune.

no  

 

Egeninitiert: Fagseminar om målbare 

mål i tiltaksplan, evaluering og barns 

medvirkning.  

«Lovkravet om forsvarlige barneverntjenester er 

oppfylt når det gjelder hjelpetiltak» 

Rbup 

Ks 

mailto:siv.rorvik@modum.kommune.no
mailto:siv.rorvik@modum.kommune.no
mailto:katarina.jirsa@nav.no
mailto:karen.tanum@vestby.kommune.no
mailto:karen.tanum@vestby.kommune.no
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SHARF  

Fredrikstad 

Sarpsborg  

Halden  

Rakkestad  

Moss 

Nettverket 

startet i 2018, 

men to 

kommuner gikk 

ut av nettverket 

i 2019. Moss 

kom med i 

2021. Ulike 

prosjekter, men 

tema har vært 

fosterhjem.  

 

Fosterhjem: Lage planer for 

oppfølging av fosterhjem i familie og 

nettverk. Lage planer for 

implementering og vedlikehold av 

kunnskap og rutiner. Opprette forum 

for tjenestesamarbeid.  

 

 

«Tjenestene i SHARF følger opp barn som bor i 

slekt og nettverksfosterhjem systematisk og 

målrettet slik at barnets beste ivaretas. Det 

inkluderer også 

oppfølging av barnets foreldre og fosterforeldre.» 

 

RVTS øst 

RBUP 

Bufetat  

Fredrikstad 

 

Kaia Osøren  

Tlf. 99150807  

koso@fredrikstad.kommune.

no  

Lo-Isa Pramlid 

Tlf. 41689305 

losa@fredrikstad.kommune.

no  

Smart            

Marker  

Hvaler  

Våler  

Skiptvet  

Aremark  

Råde 

Nettverket og 

prosjektene 

startet i 2019. 

 

Disse 

kommunene 

hadde en 

annen 

nettverksinndel

ing i 2018.   

Fosterhjem: Etablere 

veiledningsgruppe for fosterforeldre. 

Bedre kvalitet på oppfølging av 

biologiske foreldre. Samtalegrupper for 

barn.   

 

«Smart-kommunene skal utføre kvalitativt 

forsvarlig barnevernsarbeid på 

fosterhjemsområdet. Tjenestene skal være robuste 

og tilpasset de involverte barn og voksnes behov 

(fosterbarn, fosterhjem og biologiske foreldre). 

Fosterhjemsoppfølgingen i SMART kommunene 

skal forbedres gjennom at samarbeidet med 

biologiske foreldre settes i fokus, systematiseres og 

det igangsettes konkrete tiltak ovenfor denne 

gruppen. Barnets stemme skal komme tydelig frem 

i arbeidet gjennom at det igangsettes 

samtalegrupper for fosterbarna vi har ansvar for.» 

Høyskolen i Østfold 

RBUP 

Bufetat 

 

Marker 

 

Jørgen Tronstad 

91125196 

jorgen.tronstad@marker.ko

mmune.no  

 

 

Prosjektleder:  

Lene Thorkildsen-Rønvik  

46 74 91 20 

lene.tr@icloud.com  

Egeninitiert: Bedre kvalitet på 

kartlegging og hjelpetiltaksarbeid.  

«Smart barneverntjenestene ønsker å tilby 

brukerne barnevernsundersøkelser av høy kvalitet 

gjennom bl.a. bruk av kvalitetssikrede og 

standardiserte verktøy. Smart barneverntjenestene 

vil tilby brukerne økt grad av kunnskapsbaserte 

hjelpetiltak og besitte denne kompetansen selv 

som en følge av at BUF etat på sikt skal bygge sitt 

tilbud ned.» 

Høyskolen i Østfold 

RBUP 

Bufetat 

mailto:koso@fredrikstad.kommune.no
mailto:koso@fredrikstad.kommune.no
mailto:losa@fredrikstad.kommune.no
mailto:losa@fredrikstad.kommune.no
mailto:jorgen.tronstad@marker.kommune.no
mailto:jorgen.tronstad@marker.kommune.no
mailto:lene.tr@icloud.com
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Kontaktpersoner Statsforvalteren:  

Josefine Høyem Høifødt, tlf. 22 00 37 56, fmoajohh@statsforvalteren.no  

Nina Hotvedt Sinding-Larsen, tlf. 32 26 68 14, fmbunsl@statsforvalteren.no  

Maria Kjølberg Evensen, tlf. 69 24 70 93, Fmosmke@statsforvalteren.no  

Jonas Frislid Jarfonn, tlf. 22 00 37 54, fmoajoja@statsforvalteren.no  

 

Kommuner/bydeler som ikke er med i læringsnettverk denne perioden. 

Oslo  

(alle disse bydelene 

deltok i 

læringsnettverk frem 

til 2022) 

Sagene bydel 

Gamle Oslo Bydel  

St.Hanshaugen bydel 

Grünerløkka bydel 

Grorud bydel 

Stovner bydel 

Bjerke bydel 

Søndre Nordstrand bydel 

Østensjø bydel 

Nordstrand bydel 

Viken vest Bærum 

Kongsberg  

Jevnaker 

Viken Øst Indre Østfold 

mailto:fmoajohh@statsforvalteren.no
mailto:fmbunsl@statsforvalteren.no
mailto:Fmosmke@statsforvalteren.no
mailto:fmoajoja@statsforvalteren.no

