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Sak 20/21 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra 
kommunedirektøren 21.06.2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 20/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.  

 
Behandling: 
Ingjerd Astad, kommunedirektøren, orienterte utvalget om oppfølging av politiske vedtak og 
besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
Det ble stilt spørsmål om usikkerheten knyttet kostnader når det gjelder innføring av 
helseplattormen. Videre ble det stilt spørsmål om Småvika, og bruk av denne eiendommen. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.  

 
 
Sak 21/21 Spørsmål knyttet til tilskudd til mobilmaster og nedbygging av 
fasttelefondekning 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 21/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

 
Behandling: 
Ingjerd Astad, kommunedirektøren, orienterte utvalget om spørsmål knyttet til mobilmaster mv. 
Fylket og kommunen deler på kostnadene gjennom Haga-prosjektet. Oppdraget settes opp på 
anbud og tildeles en operatører står for oppføringen. Kommunen får ikke tilskudd, men yter 
tilskudd etter fakturering fra fylkeskommunen. Oppføring av mast gjøres ved vedtak lokalt av 
kommunestyret, tidligere har noen blitt vedtatt av fellesnemnda. Mast i området Andersskogan 
ble ikke en del Haga-prosjektet da annen finansiering ble valgt. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

 
 
Sak 22/21 Orientering fra kommunedirektøren - Kommunens arbeid for å 
hjelpe barn og unge i en utsatt og sårbar situasjon mv. 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 22/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak som tar utgangspunkt i de 
opplysningene og den overordnede oversikten som kommunedirektøren 
presenterte til kontrollutvalget til førstkommende møte. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren vurdere hvilke aktører og personer som 
kommunedirektøren mener er hensiktsmessig at informerer utvalget på dette 



saksområdet. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved Gunn Annlaug Røstad, kommunalsjef oppvekst, innledet med å 
orientere kontrollutvalget om kommunens samarbeid med politiet og kommunens egne 
hjelpetjenester. Kommunens ansvar og det forebyggende arbeidet som starter allerede ved 
svangersskapskontrollen helt frem til videregående skole. Kommunalsjefen orientere om 
konkrete tiltak rettet mot enkelte grupper og kompetansehevende tiltak for å møte utfordringer.  

Mari Wedø Jektvik, leder ved barneverntjenesten orienterte kontrollutvalget om ulike eksempler 
på saker barneverntjenesten har hatt. Videre ble det orientert om hvordan meldinger har blitt 
håndtert og fulgt opp. Det ble redegjort for ulike aktører som er involvert i slike saker.  
Merete H Derelll, enhetsleder på helsestasjon og familieteam, orienterte om hvilke tiltak og 
hvordan det utvikles tiltak blant annet; tiltak rettet mot foreldre, tiltak for å trygge overgangen 
fra barnehage og skolen, tiltak for å utvikle tettere samarbeid med ulike aktører. Det ble 
orientert om familieteamets kompetanse og sammensetning, samt ulike prosjekter på området. 
Det ble orientert om hvor og hvordan familieteamet jobber. Målet er å få til samarbeid på tvers 
ulike tjenester slik at kompetansen blir utnyttet der den er, videre søkes det samarbeid med 
ulike eksterne aktører. 

For detaljer vises til presentasjonen vedlagt protokollen. 
Det ble stilt spørsmål fra utvalgets medlemmer om hvordan det jobbes med konkret med å nå 
de som behøver informasjon, veiledening og tiltak aller mest.  Videre ble det stilt spørsmål om 
alternativ læringsarenaer. 

Omforent forslag 
1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orientere utvalget om oppfølging og 

status for de tiltakene som er iverksatt og resultatene av disse. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orientere utvalget om oppfølging og 

status for de tiltakene som er iverksatt og resultatene av disse. 
 
 
Sak 23/21 Orientering fra kommunedirektøren - Bekymringer knyttet til 
ulike hendelser i skolemiljøet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 23/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak som tar utgangspunkt i de 
opplysningene og den overordnede oversikten som kommunedirektøren 
presenterte til kontrollutvalget til førstkommende møte. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren vurdere hvilke aktører og personer som 
kommunedirektøren mener er hensiktsmessig at informerer utvalget på dette 
saksområdet. 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved Gunn Annlaug Røstad, kommunalsjef oppvekst orienterte kort om 
skolemiljøet, blant annet ble det opplyst om at mobbetalene ikke er redusert, men det er knyttet 
samarbeid med midt-norsk kompetansesenter for atferd for å øke kompetansen for å bedre 
skolemiljøet. Videre vil kvalitetsmeldingen som legges frem til høsten gi mer informasjonen om 
temaet. Rektorene er nå tettere på elevene, blant annet ved å delta på elevrådet for å få 
kjennskap til hva som er aktuelt blant elevene. Det jobbes kontinuerlig med å jobbe for å 



avdekke blant annet mobbing og at det er stort fokus på kunnskap om opplæringslova § 9A-2. 
Kommunalsjefen mener nye tiltak skal bedre overgangen fremover. Ung-data undersøkelsen 
foreligger nå og vil brukes aktiv fremover. 
Omforent forslag 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren presenterer UNG-data undersøkelsen 

når denne foreligger. 
3. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer utvalget om oppfølging og 

status for de tiltakene som er iverksatt og resultatene av disse. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren presenterer UNG-data undersøkelsen 

når denne foreligger. 
3. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer utvalget om oppfølging og 

status for de tiltakene som er iverksatt og resultatene av disse. 
 
 
Sak 24/21 Aktuelt fra utvalgene 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 24/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 

 
Behandling: 
Utvalgets medlemmer orienterte hverandre om sitt tildelte utvalg. 

Ingen saker som er aktuelle for videre behandling, men utvalget merker seg blant annet saker 
om barnehagedekning,  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 

 
 
Sak 25/21 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 25/21 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 
Behandling: 
Utvalget tar vedlagte referatsaker til orientering. 
Forslag til vedtak - Enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 
 
  



 
Sak 26/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 26/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder orienterte om at Torbjørn Brandt er i permisjon høsten 2021. 
Kontrollutvcalget ønsker ny sekretær velkommen til høsten. 
Omforent forslag 

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om beslutningsgrunnlaget 
for brannstasjonen. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om “Grønn Hitra” og 
status for prosjektet. 

3. Kontrollutvalget ber kommunedirektølren ved kommuneoverlegen orientere om 
legedekningen og om det generelle beredskapsarbeid som gjøres eller planlegges. 

4. Kontrollutvalget omberammer møtet 13.9.2021 til 28.9.2021. 
5. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om ansvar og praksis for innleie 

fra bemanningsbyråer knyttet hjemmesykepleien og helsetunet. 
6. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren be avdeling regnskap om spesifisere 

møtegodtgjørelsen slik at det fremgår hvilket politisk organ, møtegodtgjørelsen 
stammer fra med dato for møtet. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om beslutningsgrunnlaget 
for brannstasjonen. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om “Grønn Hitra” og 
status for prosjektet. 

3. Kontrollutvalget ber kommunedirektølren ved kommuneoverlegen orientere om 
legedekningen og om det generelle beredskapsarbeid som gjøres eller planlegges. 

4. Kontrollutvalget omberammer møtet 13.9.2021 til 28.9.2021. 
5. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om ansvar og praksis for innleie 

fra bemanningsbyråer knyttet hjemmesykepleien og helsetunet. 
6. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren be avdeling regnskap om spesifisere 

møtegodtgjørelsen slik at det fremgår hvilket politisk organ, møtegodtgjørelsen 
stammer fra med dato for møtet. 

 
 
Sak 27/21 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 27/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 21.06.2021. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lest opp protokollen.' 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 21.06.2021. 

 
 



Oppfølging av en særskilt gruppe barn 
og unge i Hitra kommune

Kontrollutvalget
21.06.21

Vedlegg til protokoll, sak 22/21



Utsatte barn og unge i en krevende tid
Kommunedirektøren kjenner nevnte gruppe barn og unge. 
Barneverntjenesten har et tett og nært samarbeid med politiet og 
kommunens egen hjelpetjeneste om saker som er meldt til barnevernet i 
nevnte sak.

Kommunens ansvar:
• Det forebyggende arbeidet starter allerede ved svangerskapskontrollen,

gjennom helsestasjonen, i barnehagen, i grunnskolen og gjennom
videregående skole.

• Det er satt i verk kompetansetiltak «Rett hjelp tidlig» i regi av Øyvind Kvello
i barnehagen, hvor hjelpetjenestene deltar, der det er etablert tverrfaglige
«korps» som har årlige gjennomganger ved hver barnehage. Her avdekkes
sårbare barn og familier tidlig, og det settes inn tiltak i regi av
hjelpetjenestene inkludert Familieteamet. 

Vedlegg til protokoll, sak 22/21



Forts.
• Gjennom hele løpet kan saker avdekkes og bli en barnevernssak.

Hvilke tiltak er iverksatt fra barnevernets side?
• Barneverntjenesten har mottatt meldinger fra politiet i nevnte

bildedelingssak. Noen meldinger har gått til undersøkelse, mens de fleste
har blitt henlagt fordi bekymringene ikke omhandler bekymringer rundt
barnets omsorgssituasjon eller atferdsproblemer.

• Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt,
adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer
kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. De fleste meldingene
barnevernet har mottatt i nevnte sak har omhandlet jenter som har
mottatt uønskede bilder. Denne problemstillingen faller ikke inn under
barnevernlovens mandat.

• Derimot har barneverntjenesten undersøkt forholdene nærmere i saker
der politiet har avdekket en mer kompleks problemstilling, f. eks. psykisk
uhelse, seksuell omgang som mindreårig, bruk av alkohol, generelle
hjemmeforhold.

Vedlegg til protokoll, sak 22/21



Forts.

• Når barneverntjenesten har henlagt meldinger uten undersøkelse har ikke
barneverntjenesten vært i kontakt med f. eks. familieteamet for å overføre
saken, men barneverntjenesten har veiledet melder på hva melder bør
gjøre eller hvem melder bør ta kontakt med når barneverntjenesten ikke
har hjemmel i lov til å åpne undersøkelse.

• Når barneverntjenesten henlegger undersøkelser eller tiltakssaker blir
«stafettpinnen» gitt videre dersom det foreligger samtykke fra parten til å
gjøre det. Barneverntjenesten opplever lite motstand ifht det, de aller
fleste samtykker til at informasjon kan gis videre før barneverntjenesten
henlegger undersøkelsen eller tiltakssaken. Ofte er det allerede et lag
påkoblet rundt barnet som følger opp videre når barneverntjenesten
trekker seg ut.

Vedlegg til protokoll, sak 22/21



Forts.
Hvilke aktører er involvert?
• Barneverntjenesten har vært involvert i enkeltsaker.
• Statens barnehus i Trondheim har vært involvert i enkeltsaker, og tilbyr oppfølging i

etterkant av tilrettelagte barneavhør.
• Representant fra barneverntjenesten, politiet og Fillan skole har hatt 2 samarbeidsmøter

– tema Delbart og hvordan møte utfordringene fremover. Holdningsskapende arbeid
blant foreldre og ungdommer.

• Barnevernleder Hitra, barnevernleder Frøya og politiet v/ avdelingsleder Hitra/Frøya og
regionsleder Orkland har hatt møte – orientering om status på øyene.

• Politiet har fått en kontaktperson i Familieteamet, som kan kontaktes i saker der det ikke
er bekymringer knyttet til omsorgssituasjonen eller alvorlige atferdsproblemer, men
familiene er i behov av støtte eller samtaler.

• Politiet har et tett og godt samarbeid med Fillan skole.

Vedlegg til protokoll, sak 22/21



Forts.
Hva er barnevernets syn på saken og eventuell tilnærming til denne gruppen?
• Barnevernets syn på saken; uheldig utvikling på nett. Må jobbes med holdninger blant ungdommene og foreldrene. Snakke om

konsekvenser. Ifølge skole og politi uttrykker ungdommene at bildedeling er normalt og at de ikke ser alvorligheten i det. Foreldre må
følge med på hva ungdommene holder på med på nett. Mange foreldre er ikke tilstede, de vet ikke, følger ikke med.

• Barnevernets tilnærming; jobber med familiene etter mottatt bekymringsmelding på konkret forhold, dersom meldingens innhold
faller inn under barnevernlovens mandat. Individuell vurdering i hver enkelt sak. Der meldingen henlegges råder barneverntjenesten
politiet til å ta kontakt med familieteamet eller gi familien kontaktinformasjon til familieteamet.

Samarbeider de øvrige aktørene godt med kommunen og barnevernet i denne saken?
• På individnivå samarbeider barneverntjenesten stort sett med politiet i disse sakene, men også skole eller andre instanser der det har

vært aktuelt.
• På systemnivå har det vært samarbeid mellom barnevern, politi, skole og familieteam. Saken har også vært tatt opp i

enhetsledermøte Oppvekst med politiet tilstede og i SLT våren 2021.
Hvordan opplever andre aktører samarbeidet rundt disse barna? 
- Vi er godt i gang med å etablere et tettere samarbeid omkring utsatte barn og unge og de fleste opplever en stor forbedring. Vi jobber
nå med dialog mellom andre tjenester opp mot barneverntjenesten, for barn og unge som har de største utfordringene i sine liv.
Hvordan fungerer samarbeidet blant annet med politiet?
• Barneverntjenesten opplever et godt samarbeid med politiet. Har brukt tid på å veilede og informere om familieteamet og hvor de

ulike sakene hører til i hjelpeapparatet.
Hvordan opplever andre aktører samarbeidet med politiet? 
• Det er et nært forhold mellom politiet og de ulike tjenestene samtidig som det er etablert et mer systematisk samarbeid i regi av SLT-

arbeidet i kommunen. Familieteamet er et nytt tilbud på lavterskelnivå i kommunen, og det er viktig at politiet er i nær dialog med
ansatte der for å fange opp utsatte barn og unge tidlig.

Vedlegg til protokoll, sak 22/21



Får  kommunen den nødvendige bistand fra blant annet politiet eller andre 
til oppfølging og forebygging?
• Barneverntjenesten er kjent med at politiet følger opp med avhør og samtaler, samt at

Statens barnehus tilbyr oppfølging og veiledning i etterkant av barneavhør.
• Familieteamet er en «utvidet helsestasjon» som jobber med forebyggende arbeid opp

mot familier, barnehager og skoler. Det betyr at vi jobber ut nye tiltak og en annen
kompetanse lokalt i Hitra kommune.

Hvordan er dialogen med foreldre/foresatte til denne gruppen?
• Ifølge politiet vet foreldre/foresatte lite om hva ungdommene deres driver med på nett.
• I de sakene barneverntjenesten oppretter undersøkelse opplever barneverntjenesten at

foreldre og ungdommene synes det er mer en belastning enn til hjelp at
barneverntjenesten blir koblet på (meldingene med mer komplekst innhold). Dette fordi
hendelser det sendes melding på ofte er hendelser langt tilbake i tid, som familien
allerede har jobbet med og føler seg ferdige med. F. eks psykiske belastninger i perioder,
seksuell omgang som mindreårig. Opplever likevel at familiene er samarbeidsvillige.

Vedlegg til protokoll, sak 22/21



Mål for arbeidet ved helsestasjonen og familieteamet

• Utvikle foreldretiltak på en strukturert måte, fra før barnet blir født og fram
til og med videregående skole.

• Utvikle gruppetiltak til fedre.
• Sikre trygge overganger fra barnehage til skole og mellom trinn ved den

enkelte skole.
• Utvikle et tettere tverrfaglig samarbeid med Ungdomsbasen, kulturenheten,

voksenopplæringa, idrettslag, frivilligheten mm.
• Fokus på foreldrerollen for de som deltar i Introduksjonsprogrammet i Hitra

gjennom et mangfolds- kunnskap og informasjonsarbeid. Det er planlagt
ICDP (foreldreveiledning i gruppe) for minoritetsspråklige august 21.

Vedlegg til protokoll, sak 22/21



• I samarbeid med skolene delta i utvikling av alternative skoletilbud, for
barn som har utfordringer med motivasjon eller å finne «sin» vei.

• Gjennom den nye Barne- og familietjenesten får vi utviklet et tett
samarbeid med barneverntjenesten, helsestasjonen/familieteamet og PPT,
for å utvikle tiltak på tvers av tjenestene.

• Være pådriver for faglig utviklingsarbeid og utprøving av modeller og
kompetansetiltak som bidrar til «Rett hjelp tidlig», for barn, unge og deres
familier.

• Enda tetter og systematisk samarbeid med 2. linje tjenesten. Eks
Familievernkontoret, BUP Orkanger, St. Olav- overvekt, BUP Lian- familie og
spiseforstyrrelser.

Vedlegg til protokoll, sak 22/21



Familieteamet består av:
• Fagleder som er barnepsykolog og som deltar i alle tiltaksteam ved

barnehagene og følger opp Kvelloprosjektet.
• Barn og familieveileder som har grunnutdanning som sosionom,

videreutdanning i psykisk helse, familiemekler (jobber også på
oppdrag fra Bufdir). Nå videreutdanning i PMTO (Parent Management
Training-Oregon) Samt sertifisering i undervisning for ansatte i forhold
til selvmord. Kompetanseheving.

• Barnehagepedagog som har veiledning i familier og jobber mest mot
barnehage. Er prosjektleder for digital samhandlingsmodell «Rett hjelp
tidlig» som en del av Kvelloprosjektet.

• Sykepleier som er prosjektleder for prosjektet «ungdomslos» og nå
videreutdanning i PMTO

Vedlegg til protokoll, sak 22/21



Hvordan jobber familieteamet?
• Enheten er i alle barnehager og skoler. Møter i tiltaksteam og

ressursteam og utgjør med dette en ressurs og erfaringsbase for
barnehager og skoler med denne type jobbing.

• Vi inviterer alle enheter som jobber med barn og unge til dialog og
refleksjon. Målet er at vi minst en gang i året skal treffe alle enheter
som jobber i kommunen, samt videregående skole.

• Familieteamet har stått for intern kartlegging av kommunens
kompetanse og framtidig kompetansebehov, samt UNG data
undersøkelsen.

• Familieteamet jobber systematisk med å bygge kompetanse som kan
dekke hele aldersspennet fra 0-18 år (24) med spesiell vekt på å
styrke foreldrerollen.

Vedlegg til protokoll, sak 22/21



Forts.

• Tanken er ikke att familieteamet skal ha all kompetanse og stå for alle tiltak,
men etablere tiltak på tvers av tjenestene i kommunen, samt drive
opplæring og sertifisering internt.

• Pr i dag jobber enheten med følgende gruppetiltak:  ICDP, Snakke, Godt
samliv, fødselsforberedende kurs og Delbart i samarbeid med politiet. Dette
tiltaket fikk vi i gang i april, gjennom SLT sin arbeidsgruppe, med mål om at
alle barneskolene fra 5 klasse skulle få undervisning om temaet. På grunn av
Korona, fikk vi ikke til å gjennomføre foreldremøter, men det er lagt inn fra
høsten 2021. Delbart er en undervisning som er utviklet av Kripos og som vi
på Hitra har ett godt samarbeid med politiet rundt.

• Samarbeid med frivillighetssentralen i forhold til spe- og småbarngrupper.
Her er tanken at ungdom og besteforeldregruppen skal kunne være
deltakende og bli en ressurs for hverandre.

• Gå og treningsgrupper for gravide og nyfødte, samt bassenggrupper (tiltak
for forebygging av ensomhet hos foreldregruppen) Dette er under
oppbygging, men utfordringer i forhold til Korona.
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Eksterne samarbeidspartnere
• Pr i dag har vi samarbeid med BUP-Orkdal (St. Olavs) med fysisk oppmøte

fra dem på sak, og veiledning hver 6. uke. (Kjerneteam)
• Vi har startet ett samarbeid med familievernkontoret i Trondheim. De skal

fra høsten av komme til Hitra og Frøya. De skal veilede ansatte i
familieteamet, ta i mot familier og drive familiemekling sammen med vår
egen familiemekler.

• Øyvind Kvello, Rett hjelp tidlig. Her er samarbeidet i godt i gang, kommune-
psykologen skal videreutvikle og drifte dette arbeidet etter avsluttet
avtaleperiode våren 2022.

• Midt Norsk kompetansesenter for Atferd v/ Arne Tveit og Elisabeth Rystad
gjennomfører prosjektet «Det psykososiale læringsmiljøet med vekt på
krenkelser, mobbing og utenforskap, ved alle skoler høsten 2021 og våren
2022.

• Fylkeskommunen ved Hitra tannklinikk.
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Forts.

• Veiledning fra Korus i forbindelse med prosjektet digital
samhandlingsmodell, og samhandlingsverktøy.

• De bistår med kartlegging av interne ressurser og utviklingsarbeid.
Samt gir oss muligheter til å heve oss faglig på tvers av enhetene.
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