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Tilbakemelding på status strategisk plan for tverrfaglig samarbeid barn og unge  

 

Viser til vedtak i kommunestyret 22.06.21 og med påfølgende mandat for å utarbeide en strategisk 
plan for tverrfaglig samarbeid barn og unge, der det bes om skriftlig tilbakemelding om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp innen 15. 11.21. Planen skal være ferdig til politisk behandling 1. mars 
2022.  

Det er satt ned en prosjektgruppe bestående av rådgivere fra skole og barnehage, 
barneverntjenesten, PPT, helsestasjon- og skole, flyktningtjenesten, helse- og velferdskontoret, SLT/ 
ungdomsråd, ergo- og fysioterapitjenesten og psykisk helse og rus.  Styringsgruppa består av 
kommunalsjef helse og velferd og kommunalsjef oppvekst og kultur.  Det har vært jevnlige møtet 
mellom styringsgruppa og leder av prosjektet. 

Det ble startet å planlegge arbeidet med å utarbeide en strategisk plan for tverrfaglig samarbeid barn 
like etter vedtaket i kommunestyret. Prosjektgruppen startet opp arbeidet 1. september 2021. Den 
først tiden ble benyttet til å gå gjennom mandatet, bli kjent med hverandres tjenester, eksisterende 
samarbeidsrutiner og prosjekter på området. Dette arbeidet ble viktig for den videre prosessen, men 
samtidig tidkrevende.  

Vi vurderte at rapporten fra forvaltningsrevisjonen ga oss tilstrekkelig informasjon om status i dag, og 
vi har nå startet en prosess med å innhente informasjon om hvilke samarbeidsformer som fungerer 
bra samt innspill og ideer til nye måter å formalisere det tverrfaglig samarbeidet.  Vi innhenter innspill 
fra aktuelle enheter i kommunen, aktuelle organisasjoner og fra innbyggerne. 
Kommunikasjonsenheten bistår oss i dette arbeidet, og for å nå innbyggerne vil vi legge ut informasjon 
om arbeidet på kommunens hjemmeside med muligheter til å gi innspill til arbeidet. Samme 
informasjon vil bli sendt til aktuelle frivillige organisasjoner og råd. Til aktuelle tjenester i kommunen 
har vi i tillegg til informasjon om arbeidet, utformet konkrete spørsmål vi ønsker tilbakemelding på.  I 
mandatet oppfordres vi til å innhente inspirasjon fra andre kommuner, og vi startet tidlig i prosessen å 
kontakte andre kommuner. Vi har også kontakt med Statsforvalteren, både for å innhente tips til 
kommuner vi kan se til, samt at de skal holde presentasjoner for oss om oppvekstreformen og nasjonal 
faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge.  

Som nevnt er vi nå i gang med å innhente ideer, innspill og erfaringer, og den videre planen er å 
bearbeide dette og konkretisere planen for tverrfaglig samarbeid barn og unge.  

 

Med hilsen           

 

Vigdis Ledal 
Prosjektleder  

 


