Prosjekt styrking av fosterhjem

Høsten 2019 ble det opprettet ett samarbeid mellom 6 barneverntjenester som har barnevern for 10
kommuner. Hensikten er å styrke fosterhjemsarbeidet. Følgende barneverntjenester er med i
prosjektet: Haugesund – Utsira, Karmøy – Bokn, Sveio, Tysvær, Etne og Vindafjord, Indre Ryfylke. Det
ble søkt om midler til prosjektet fra Statsforvalter i Rogaland og Vestland og en fikk innvilget
1.330.000 kroner for 2020, Senere fikk en innvilget 1.080.000 kroner for 2021. Prosjektleder ble
ansatt i 100 % stilling 01.03.20 og er ansatt i Haugesund kommune.
Hovedmål for prosjektet er:
-

Redusere utilsiktede flyttinger
Skape robuste fosterhjem, samt skape en større interkommunal likhet i måten en følger opp
fosterhjem på
Forberede overgangen januar 2022 hvor kommunene skal overta deler av Bufetat sin
oppfølging av fosterhjem

Styringsgruppe
Det er opprettet en styringsgruppe som leder prosjektet. Styringsgruppen består av
barnevernlederne, 2 representanter fra Bufetat og prosjektleder.
Arbeidsgruppe
Det ble også opprettet en arbeidsgruppe som jobber med målsettingene. Arbeidsgruppen består av
ansatte fra 4 barneverntjenester, prosjektleder og 1 representant fra Bufetat.
Utvikling
«En god start»:
«En god start» er en oppfølgingspakke til nye fosterhjem som blir obligatorisk. Den består av 6
opplæringer, 1 gang pr. måned med følgende innhold; den nye familien, samarbeid med barnets
familie, tilknytning og tilhørighet, avvisning, regulering av følelser og den nye familien; evaluering
Status: opplæring i en god start er godt i gang i alle barneverntjenestene. En regner med at alle som
skal ha opplæring er ferdige senest sept/okt.
Oppfølgingspakke til barnets foreldre etter omsorgsovertakelse:
Arbeidsgruppen er i gang med å utvikle en oppfølgingspakke til foreldre som er fratatt omsorgen for
sine barn. Arbeidet ventes ferdigstilt og pilotert i løpet av høsten 2021
Tiltaksvifte til fosterhjem:
Barneverntjenestene i prosjektet skal samarbeide om en felles interkommunal tiltaksvifte. Denne vil
foreløpig bestå av følgende gruppetilbud: COS, PMTO, Trygg Base og TBO-F. En plan for disse
gruppetilbudene vil lages i løpet av høsten 2021.

