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Føreløpig søknad om prosjekt  Kompetansenettverk Hallingdal / Paralellprosjekt Hallingdal 
og Vest-Telemark. 
 
Bakgrunn: 
Som kjent har Hallingdalskommunene samarbeid på mange forskjellige områder. Bl.a. er man 
i gang med felles barnevern, det er PPT-samarbeide, felles krisesenter og en har felles 
familieverntilbud. Noe er kommunalt finansiert, noe privat og noe statlig. I de siste ti-årene 
har det stadig og på foskjellig vis vært arbeidet for å styrke og tiltrekke seg høy  
fagkompetanse selv om en består av små kommuner. En vet at staten (Bufetat) ønsker å gi 
Hallingdal et statlig barneverntilbud som er lettere tilgjengelig enn det en har i dag. 
I løpet av de 10 årene Kirkens Familievernkontor Hallingdal (KFH) har vært etablert, har vi 
erfart mange former for samarbeid og gjort mange gode erfaringer. I den forbindelse ønsker vi 
å videreføre noen av våre erfaringer slik at tjenestetilbudet til barn og familier i hele 
Hallingdal skal bli så bra som mulig. 
 
I Kviteseid ligger det flere etatar som har interkommunalt ansvar.  PPT for Vest-Telemark, 
Barnevernsamarbeidet for Vest-Telemark, Familiekontoret for Øvre Telemark, og 
interkommunal psykologtjeneste (prosjekt). Disse ulike etatene er organisert på ulike vis, og 
forholder seg til ulike forvaltningsnivå. 
 
Familiekontoret i Øvre Telemark er en stiftelse på samme måte som KFH med eget styre 
tilknyttet Kirkens Familievern. Kontorene har driftsavtale med Bufetat.  
 
Familievernet i Region Sør har vært gjennom en Strategi og organisasjonsprosess, som ble 
avsluttet i desember 2008. Konklusjonen er at en bør etablere/utvikle faglig samarbeid med 
bl.a. statlige barnevernstiltak, incestsentre, krisesentre, Alternativ til vold og det kommunale 
hjelpeapparatet. 
06.01.09 ble det holdt et drøftingsmøte i KFH sine lokaler sammen med representanter fra 
Øvre Telemark. Bakgrunnen for dette møtet var bl.a. å se om disse to regionene har erfaringer 
de kan tilføre hverandre.  
 
En foreløpig oppsummering av hva en ønsker med å lage et prosjekt kan formuleres 
slik: 

• Skape mer robuste og samordna tjenester på flere forvaltningsnivå og på tvers av 
kommuner, for barn, unge og familier i distriktene. 

• Skape faglig attraktive og bredt kompetente tilbud i distriktene. 
• Avklare behovet for en felles geografisk plassering evt. samlokalisering og med hvem.  
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På denne bakgrunn er det en nå vil melde inn en foreløpig søknad om prosjektmidler. En 
trenger noe mer tid for å komme med en fullstendig prosjektsøknad. En ser og for seg at en 
må søke om prosjektmidler fra flere forvaltningsnivå. 
Videre ser en for seg at en lager to parallelle prosjekt, ett i Vest-Telemark og ett i Hallingdal. 
Disse kan ha kontakt med hverandre, men er samtidig prosjekt som står på egne ben.En 
ønsker også å knytte til seg Telemarksforskning og Hallingforsk til å drive prosjektene. 
 
En vil som nevnt komme tilbake med en prosjektskisse senere. Dette er ment som en 
foreløpig orientering og søknad om midler. I tillegg er det ment som en forespørsel om 
Regionrådet for Hallingdal kan være med sammen med Regionrådet for Vest-Telemark i å 
være eiere av prosjektet og stå bak evt. søknader til bufetat og aktuelle departement. 
Et tilsvarende brev er sendt til Telemarksforskning, Regionrådet for Vest-Telemark og 
Hallingforsk. 
 
 
Dersom regionrådet ønsker mer informasjon om saken kan undertegnede kontaktes. Er det 
ønskelig at jeg kommer og orienterer i et regiorådsmøte, gjør jeg gjerne det..   
 
 
 
 
 
 
 
Liv A. Solberg 
Daglig leder 
Kirkens Familievernkontor Hallingdal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


