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MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Steigen formannskap 
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord 
Møtedato: 04.11.2009 Tid: Kl. 09:00-10:30 
 
 
Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. 
 
Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. 
 
Representantene ordner med skyss på billigste måte. 
 
 

SAKSLISTE 
 
 

Orienteringssak: Prosess budsjett 2010 
 
 
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
  Tittel 
 
PS KST 49/09 07/431 
  FAMILIESENTER - FRA PROSJEKT TIL DRIFT  
 
 
 
Eventuelt. 
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Saksbehandler:  Bodil Friis Arkiv: F90   
Arkivsaksnr.: 07/431   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/09 Steigen formannskap 04.11.2009 
/ Steigen kommunestyre 04.11.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen Kommunestyre vedtar å  etablere Familiesenter i Steigen fra januar 2010. 
Familiesenteret skal gjennom arbeidsform og organisering  legge til rette for lett tilgjengelige, 
koordinerte og helhetlige tjeneste for familier, barn og unge. 
Helsesøster, jordmor, fysioterapeut, psykisk helse og barnevern får felles lokaler i nær 
tilknytning til legekontor og omsorgsavdelingen på Steigentunet. I tillegg er det et nært 
samarbeid med Oppvekstavdelingen (skole og barnehage)  PPT og NAV gjennom 
forpliktende samarbeidsavtaler og ett felles lederteam. Det tverrfaglige lederteamet 
opprettholdes for å legge til rette for forpliktende tverrfaglig samhandling på tvers av 
organisasjonene og fagenhetene. Leder for Tverrfaglig lederteam er Fagkoordinator for Helse 
og omsorg. Nestleder er Fagkoordinator for Oppvekst.  
 
 
 
 
 
Saksutredning: 
For utfyllende informasjon vises det  til følgende dokumenter: 

• Vedtak formannskapet april og oktober  2007 
• Handlingsplan for barn og unge 2008- 2009  
• Samarbeidsavtalen 2008/ 2009 mellom helse og omsorg, sosialavdelingen, 

barnevernet og oppvekstavdelingen,  
• Underveisvaluering familiesenterprosjekt 2009. 

 
 
Bakgrunn: 
Mål : En helhetlig tjeneste for familier, barn og unge med felles organisering .  
 
I Plan for psykisk helse 2007 – 2010 var økt tverrfaglig samarbeid mellom enhetene som 
jobbet med barn og unge  et av satsingsområdene. Flere av faggruppene som i dag jobber med 
familier, barn og unge, ønsket å få utredet gevinstene med et familiesenter i Steigen. og var 
positive til en slik modell for samarbeid. Kommunen var også inne i en fase med 
omstrukturering som en følge av NAV reformen, som berører noen av de samme tjenestene, f. 
eks barnevern. Det ble derfor fremmet en sak til formannskapet som vedtok og sette i gang en 
utreding av mulighetene for dette i Steigen .  
 
Prosjektgruppen konkluderer med at modellen med familiesenter ser ut til å styrke det 
tverrfaglige tilbudet til barn, unge og deres familier  gjennom et utvidet og samordnet tilbud. 
Gruppen kom ikke langt nok i sitt arbeid til å komme med konkrete forslag. Det ble derfor 
bedt om forlengelse av prosjektet. I kommunestyret oktober 2007 ble det så vedtatt oppstart 
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av forprosjekt familiesenter i Steigen. Det ble søkt støtte fra Flink med Folk, KS, for å starte 
veiledning med fokus på  å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom tjenestene for barn og 
unge. Det ble hentet inn ekstern veileder med erfaring fra organisasjonsutvikling og arbeid 
med familiesenter.  
 
Prosjektgruppen konkluderte med at en på sikt ønsket etablering av et Familiesenter i Steigen 
men at denne etableringen måtte gå over tid. Det ble ikke konkludert i forhold til organisering. 
Målet videre var : 

• Utvikle tverrfaglige samarbeidsformer med det mål å gi et helhetlig og lett 
tilgjengelig tilbud til barn/unge/familier  

• Bruke de faglige ressursene mer målrettet og effektivt gjennom å utvikle en 
felles tverrfaglig kompetanse og arbeidsform og organisering. 

• Bedre utnyttelse av de eksisterende ressurser 
 

Prosjektgruppen jobbet da videre med problemstillingene : 
• lage en felles kompetanseplan for fagteamet  
• utvikle rutiner for det tverrfaglige arbeidet – felles kvalitetssystem 
• jobbe med felles dokumentasjon og arkivsystem – dokumentere tverrfaglig 

arbeid 
• utvikle møtearenaer for foreldre / barn / fagpersoner med utgangspunkt i 

aktiviteter som allerede er i gang, f.eks barseltreff, helsestasjonsgrupper, åpen 
barnehage 

• arbeide for en bedre utnyttelse av og oversikt over felles ressurser (faglige, 
materielle, personal) 

• felles organisering, lokaler, økonomi  m.m. 
 

April 2009 ble det opprettet et Tverrfaglig Lederteam for barn ,unge og deres familier. Dette 
var et viktig skritt i retning av felles organisering og samordning av tjenestene. Lederteamet er 
organisert på tvers av helse, oppvekst og barnevernavdelingene. Hovedoppgaven til teamet er 
og legge til rette for at fagfolk i Steigen skal kunne gi helhetlige og koordinerte tjenester ved 
sammensatte problemstillinger til denne målgruppen.  
 

Vurdering: 
Erfaringene fra det arbeidet som er startet er positive. Fagfolk på tvers av de ulike 
fagavdelingene innen barn og unge , har startet på et felles utvikling av kompetanse og 
arbeidsmetoder . En har videreutviklet ulike samarbeidsmøter, fagteam, forebyggende team, 
hjelpetjenesten, familiemøter, felles veiledning med BUPIS, nettverksbygging og 
samarbeidsavtaler. Dette har ført til større bredde i tjenestene som ytes. 
 
Gjennom bedre samordning av tjenester og ressurser, utvikling av felles rutiner,  sikres 
brukerne rett hjelp til rett tid, og en har  i større grad kunnet gripe tak i problemene på et 
tidligere tidspunkt.  
 
Felles organisering og samordning gjennom et Familiesenter har også lagt til rette for bedre 
koordinering og samarbeid mellom 1 og 2 linjetjenesten. Spesielt har fokuset vært på å utvikle 
tverrfaglige perspektiv på henvisningsrutiner slik at det sikres at sakene er godt nok utredet 
lokalt før 2 linjetjenesten trekkes inn. Dette har vært en bestilling fra 2 linjetjenesten over tid. 
Dette vil føre til at brukerne samlet får et bedre tilbud.. 
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Etter hvert har en sett at de tverrfaglige arbeidsmetodene en utviklet i forhold til familiearbeid 
er nyttige også på andre brukergrupper ved sammensatte problemstillinger. Ved oppbygging 
av Familiesenteret som en tverrfaglig organisasjon har det derfor vært viktig å ikke tenke for 
snevert. For å tenke helhet har det vært naturlig og utvide det tverrfaglige samarbeidet ved å 
trekke inn faggrupper som også jobber med enslige voksne.  
 
  
Konklusjon: 
På bakgrunn av erfaringene  gjennom prosjektperioden etableres Familiesenteret. 
 
Målgruppen er barn og unge og deres familier. I den grad det er hensiktsmessig skal 
arbeidsmetodene også brukes overfor andre brukergrupper.  
 
Hovedoppgaven er å legge til rette for helhetlige, koordinerte og lett tilgjengelige  tjenester 
ved sammensatte problemstillinger.  
 
Dette må gjøres gjennom at fagområdene fortsetter sitt felles fokus på  fagutvikling med fokus 
på kompetanse, tverrfaglige metoder og felles rutiner for problemløsning på ulike felt.  
 
Familiesenteret må evalueres etter ca 2 år. Før dette gjøres bør det utføres en 
brukerundersøkelse.   
 
Tverrfaglig samhandling på kryss av organisasjoner er banebrytende arbeid som tar tid. På 
sikt vil det føre til gevinst både i form av effektivisering av ressurser og være en 
kostnadsbesparende arbeidsmetode.En tverrfaglig arbeidsmetode som ivaretar tidlig 
intervensjon vil gi gevinster både for brukere og fagfolk.  
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