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Arbeid for barn og unge

Før en vanske er etablert

Tidlig fase i utviklingen av en vanske

Vansken er etablert
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Føringer - arbeid med barn/unge
 «Det er bedre å hjelpe barn enn å reparere voksne»

 Krever helhetlig tenkning rundt barna
 Handler om å komme tidlig inn for å kunne gi god hjelp
 Tilsier at det offentlige må samarbeide godt på tvers av sektorer og nivå
 Tilbudene og tjenestene må være godt koordinert for rask og tilpasset støtte og hjelp
 Betyr at vi må styrke de familienære tjenestene, fordi familien er vårt sterkeste sosiale fellesskap, og 

trygge familierelasjoner danner den viktigste rammen rundt barn og ungdoms oppvekst.

 Det aller viktigste arbeidet for barn og unge skjer ute i en kommune, der de 
vokser opp med familiene sine. 

Klipp fra regjeringen ved barne- og likestillingsministeren i 2016

• Rundskriv Q-16 (2013) Forebyggende innsats for barn og unge fremhever at 
kommunen har en viktig rolle i forebyggingsarbeidet og «bør ha en helhetlig tilnærming til planlegging og 
organisering av den forebyggende innsatsen for barn og unge»
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Malvik familietorg
Kontrollutvalget 3.11.20
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Bakgrunn for Malvik familietorg
 Lokalt prosjekt 2018/2019  «Sammen fra start» 

«tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov» 
Målgruppe: Familier i en vanskelig livssituasjon 

• Intern statuskartlegging avdekket: 
Mye og god samhandling, men ofte tilfeldig og personavhengig
Manglende helhetssyn – opptatt av eget ansvarsområde og egen virksomhet
Lite kjennskap til hverandres tjenester/ fagområder
Uklar og begrenset kommunikasjon
«Barnesida» – bruker ikke innhentet/mottatt informasjon om øvrig familie
«Voksensida» – usikre på om de har behov for kunnskap om barn/unge, eller dele  

svak helhetlig innsats  tilfeldig samhandling  manglende koordinering
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Hvordan sikre helhet, samhandling og  koordinering?
 Vi «oppdaget» Asker Velferdslab                                                                                              
Vi går fra å tenke velferd som en kostnad til å tenke velferd som en investering

 vant kommunesektorens Innovasjonspris 2017
 mottok utmerkelsen  «Best Practice Certificate» fra EPSA (European Public Sector Award) i 2017 –

som gis til de mest innovative og effektive prosjektene/ tiltakene i offentlig sektor i Europa

 Utviklet gjennom en innovativ prosess - samarbeid mellom Asker kommune, 
Design og Arkitektur Norge (DOGA) og Husbanken 2013

 Vi «hermer» og etablerte Malvik familietorg sommeren 2019  
Lokal forankring for pilot, bl.a. i handlings- og økonomiplan 2019-2022
Foreslått videreført i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024
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Asker Velferdslab
 Fra boligsosialt arbeid til helhetlig familie-arbeid
 Tjenestedesign som metode - bred involvering av aktører
 Resulterte i en velferdslab

–investerings-tankegang
- en modell for å koordinere tjenester til familier/ unge voksne i en vanskelig livssituasjon
- hvor innbyggerens behov settes i sentrum
- en arbeidsform på tvers av kommunens tjenesteområder
- handler ikke om mer, men bedre ressursbruk

 Mål: å skape en langsiktig og stabil livssituasjon for familier –
men også å bevise at tidlig og koordinert innsats er god kommune-økonomi på sikt
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Asker Velferdslab forts ….
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Malvik Familietorg
 Etablert som pilot – startet sommeren 2019

 Forberedelser, intern rekruttering, implementering, valg av familier, evaluering

 Er ingen ny organisatorisk enhet
 en måte å organisere familiens tjenester på
 består av et team - fire familiekontakter, prosjektleder og ekstern veileder Øyvind 

Kvello professor NTNU

 Mål: Sikre helhetlige tjenester, systematisk samhandling og bedre 
koordinering for alle i familier som er i en langvarig vanskelig livssituasjon
 Økonomi  - fra tilskuddsmidler til dekning «i linja», dvs. som ordinært tjenestetilbud

Grunnleggende prinsipp: «ingen avgjørelser om oss, uten oss» + ÅPENHET
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Viktige faktorer i arbeidet
 Familiekontaktene - familiens kontaktperson og «heia-gjeng»

 evner å bygge tillit og å samhandle tett med familien
 koordinerer familiemedlemmenes tjenestebehov
 hjelper og støtter familien til nødvendige endringer
 bred og god kunnskap om kommunen
 er en tydelig, strukturert og involverende møteleder

 Brukermedvirkning for endring av egen families livssituasjon
 Tillitsperson som velges av familien 
 Arbeidsduken - et felles arbeidsverktøy, med korte- og langsiktige mål 
 Torgmøtet - en møtearena for familien og aktuelle samarbeidsaktører 

med myndighet til å medvirke i familiens plan



åpen – nyskapende – samhandlende11

Malvik Familietorg forts….  
 Hva er nytt / hva skiller det fra annet familie-arbeid? 

 en ordning som supplerer tjenestene
 tenker helhet for familien - ikke enkeltpersoner/-brukere
 tar ansvar for koordinering - på tvers av «voksen-/ barnesida» og virksomhetene
 reell brukerinvolvering – samskaping med familiene

 Suksessfaktorer
 Tverrfaglig team med dedikerte familiekontakter i deltidsstillinger 
 Torgmøter der ansatte deltar med myndighet og tar ansvar for saksbehandlingen i tjenestene
 Felles arbeidsdokument - arbeidsduken
 Treffer dagens tenkning, annet utviklingsarbeid og føringer om brukermedvirkning/involvering

 Utfordringer
 Implementering av modell og tenkningen bak for ledere og medarbeidere 
 Forståelse for langsiktig arbeid
 Stillingsandel for familiekontaktene
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Erfaringer i Malvik – og Asker
 Praktisk for innbyggerne å møte alle tjenestene samtidig
 Felles langsiktige mål skaper felles retning for gode løsninger 
 Familiekontaktene vurderer familietorget som en konstruktiv arbeidsform
 Gir nye måter å samarbeide på 

 I stortingsmelding nr. 30 (2019-2020) «En innovativ offentlig sektor —
Kultur, ledelse og kompetanse» står det blant annet følgende;

 «Erfaringer fra Asker kommune og deres Velferdslab viser at samskaping med brukeren og andre berørte aktører 
er både relevant og effektivt i utviklingen av tjenester.

 Eksempelet viser at ved god involvering av innbyggerne og et investeringsperspektiv på velferdsoppgaver, kan 
offentlig sektor flytte innsats fra å reparere til å forebygge»
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Veien videre
 Krever kulturendring og nye måter å arbeide på, både for familiene og 

ansatte
 Familiene har gitt uttrykk for at det er viktig å få hjelp til å se de lange 

linjene – gjennom langsiktig og bærekraftig innsats 
 Rådmannen opplever dette som et viktig og tidsriktig arbeid 
 Malvik kommune vil bygge videre på erfaringene og deltakelsen i 

sentralt digitalt nettverk Velferdslab

 Foreslått videreført som tilbud i Rådmannens forslag til Handlings- og 
økonomiplan 2021-2024

https://www.malvik.kommune.no/raadmannen-presenterte-sitt-forslag-til-budsjett-og-oekonomiplan.6339764-167943.html
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