


Orientering i kontrollutvalget
- Administrasjon og ledelse

- Samarbeid til det beste for eleven (skolen, hjem, PPT, barnevern etc.)

- Kommunalt foreldreutvalg KFUV









Ressurssenter oppvekst (ROS)

Lars Einar Karlsen
Virksomhetsleder

Barneverntjenesten

Bente Nestvold
Leder

Helsestasjon

Carita Høknes
Leder

PPT 
(pedagogisk-psykologisk 

tjeneste)

Ellen Vinne
Leder

Ungdomsarbeid

Eir Jakobsen 
Leder



Forebygging gjennom god samhandling
- Samarbeid til det beste for eleven



Alle barn skal få samme mulighet til å realisere sitt 
potensiale for utvikling og læring - sosialt og faglig





Har vi noen felles utfordringer?

• Barn, unge og familien opplever å ikke finne fram til, 

eller få den hjelpen de trenger.

• Pågangen har vært større enn kapasiteten over tid 

(forsterket under pandemien).

• Manglende kapasitet til å ta imot og behandle 

komplekse problemstillinger.

• Manglende sammenheng mellom tjenestene.

• Utfordringer i samhandlingen innad i og mellom 

kommunene og noen eksterne tjenester. 

• Uønsket variasjon i det kommunale tilbudet.



Hvordan får vi til endring?

• Organisasjonskultur
• Vilje til endring

• Handlingsrom
• Evne til endring –

• Handler om ressurser og kompetanse



Kommuner i bevegelse



Bakteppet



Felles målbilde



«De tre store i 2022»

• Oppvekstreformen  - forebyggende plan

• Samordning av velferdstjenestene
– endringer i 14 velferdslover 

• Tverrsektoriell veileder helsearbeid – barn og unge



Loven som ble iverksatt 1. januar 
2022



Men hva var det vi skulle gjøre 
igjen?

✓ Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats 
og forebygging

✓ Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers 
behov

✓ Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt 
ivaretatt

✓ Intensjonen med barnevernsreformen fra statens 
side, er å gi kommunene muligheter til å styrke 
arbeidet med forebygging og samhandling på tvers av 
tjenester





Lovfestet plikt til samarbeid

• Nye regler fra 1. august 2022

• Lovendringene ble vedtatt av Stortinget juni 2021
• Prop. 100 L – Endringer i velferdslovgivningen (Samarbeid, 

samordning og barnekoordinator)





Veilederen kom i september

• Barn og unges stemme –
barnerettighetsvurderinger

• Helhetlig ledelse

• Veiledningsplikt, 
oppmerksomhetsplikt og 
taushetsplikt

• Samarbeidsplikt både på 
systemnivå og i enkeltsaker –
tverrsektorielt samarbeid

• Samordningsplikt for kommunen

• Barnekoordinator



Sammen om barn og unges 
psykiske helse

• Ny tverrsektoriell veileder for psykisk helsearbeid barn og 
unge skal:
• beskrive et helhetlig og samordnet psykisk helsearbeid for barn og 

unge, fra helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging og 
behandling

• tydeliggjøre forventinger til samarbeid og samhandling på tvers av 
sektorer, nivåer og tjenester

• inkludere arbeidet med rusproblematikk, vold og overgrep

• være nyttig for barn og unge, og rette seg mot de arenaene som 
barn og unge oppholder seg 







Brukerstemmen – hører vi den?

• Involvering av barn og foreldre 

• Lytte og undre seg

• Skreddersøm – oppfølging og bistand ut fra 
individuelle behov

• Hvor fleksible klarer vi å være, for å ivareta 
individuell tilpassing? 



Mulighetsrommet

• Er det andre måter å tenke, handle og forstå barn i risiko og barn med 

sammensatte behov på?

• Hva sier barnet og familien? Hvordan skal dette påvirke utformingen av 

hjelpen og tiltakene?

• Hvordan kan vi jobbe på en mer helhetlig måte?

• Hvordan kan alle være en del av laget rundt barnet?

• Hvordan sikre at ingen blir sluppet, uten at videre oppfølging er sikret?

• Hvordan få samhandlingen mellom 1. og  2.linjetjenesten til å fremstå som 

en helhet?

• Hvordan sikre et gjennomgående familie og systemperspektiv?

• Hvordan sikre like tjenester og oppfølging av alle tjenester, uavhengig av 

hvor du bor?



Hva er forutsetningene for 
tverrsektoriell samhandling?
Godt samarbeid i enkeltsaker, på tvers av sektorer, 
forutsetter at tjenestene har:

❑ Tilstrekkelig kunnskap om andre sektorers 
ansvar og oppgaver  

❑ Etablerte samarbeidsstrukturer og rutiner

❑ Helhetlig ledelse





BTS – Bedre tverrfaglig samarbeid



Kommunalt foreldreutvalg (KFUV)





Avklaringer i høst

• Utfordring med å få personer til å stille i KFUV

• Ønske om koordinering fra administrasjon

• Ønske om %-stilling (leder)

• Begge parter enige om at det er viktig med en eller 
annen form for KFUV
• Administrasjonen kan bidra til økt kunnskapsgrunnlag og 

på den måten sette FAU-ene i bedre stand til å bidra med 
f.eks. høringsinnspill i saker som opptar dem. Vi ønsker 
også et godt fora for å diskutere aktuelle saker.



Møte 6. desember 2022

Et mål med dette møtet var å avklare om behovet for 
KFUV eller ikke, ev. en annen organisering/ møteform 
som er hensiktsmessig for begge parter.

Målet er at administrasjonen kan bidra til økt 
kunnskapsgrunnlag og på den måten sette FAU-ene i 
bedre stand til å bidra med f.eks. høringsinnspill i saker 
som opptar dem. 

Begge parter ønsker et godt fora for å diskutere 
aktuelle saker.



Status – veien videre

• Avklaring i møte 6. desember 2022
• FAU-representantene ønsker å fortsette med flere møter 

som dette

• Årshjul med 3-4 møter

• Budsjett/økonomi og aktuelle politiske saker

• Behov som FAU har for infromasjon og drøfting av ulike 
saker

• To FAU-representanter fra hver skole (Leder og nestleder) 
+ skoleadm.

• To-delt møte; siste del uten administrasjon

• Skoleadm. koordinerer
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