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Forslag til vedtak: 
Kommunestyre gir sin tilslutning videreføring av projektet Vårres Unga – Vårres Framtid 
2012- 2015.  Prosjektet skal være en videreutvikling av allerede igangsatt tverrfaglig 
samarbeid gjennom Steigen Familiesenter og bygge på kartlegging gjort høsten 2011 i 
prosjektet Vårres Unga – Vårres framtid. Det søkes om skjønnsmidler til prosjektet og 
tiltakene gjennomføres i tråd med innvilgelse av søknad. Det vil bli gjennomført årlige 
evalueringer av tiltak og arbeidsmetoder..  

   
Saksutredning: 

Steigen kommune har siden oktober 2007 hatt et familiesenterprosjekt hvor målet har vært å 
komme tidligere inn med hjelp og legge til rette for mer helhetlige tjenester for barn og unge 
og deres familier. En milepæl ble passert i november 2009 då Steigen familiesenter ble etablert 
som organisasjon gjennom et vedtak i kommunestyret (sak 35/09).  

 

2010 søkte Steigen kommune om skjønnsmidler fra Fylkesmannen for prosjektet Fagutvikling 
og kvalitetssikring av Steigen Familiesenter, for tidsrommet september 2010 til desember 
2011. Kommunen ble tildelt 200 000 kr for 2011. I prosjektrapporteni, hvor prosjektets 
måloppnåelse er evaluert, ble det konkludert med at Steigen Familiesenter kommet langt i 
utviklingen av sine tverrfaglige samarbeidsstrukturer og metoder. Dette har blant annet ført til 
en felles kompetanse og fagforståelse. Gjennom økt bruk av familiemøter imøtekommes 
brukerens rett til medvirkning på en bedre måte, og barne- og familieperspektivet ivaretas i 
større grad. Gjennom det tverrfaglige arbeidet har også fagfolkene kunnet gripe tak i problemer 
på et tidligere tidspunkt. Det finnes en uttalt vilje og evne innen familiesenteret til å bryte ned 
tradisjonelle faggrenser. Det er også et sterkt ønske om fortsettelse av en felles fag- og 
organisasjonsutviklingsprosess.  

 

Høsten 2011 deltok Steigen i prosjektet Vårres unga – vårres framtid. Prosjektet vært ledet av 
Fylkesmannen i Nordland. Som en del av prosjektet ble det i Steigen laget en kartlegging av 
omfanget og kvaliteten på kommunens tjenester til barn og unge. Resultatene av analysen viste 
at Familiesenteret har større behov for ledelse av det tverrfaglige arbeidet enn tidligere antatt. 

                                                 
 



 Side 5 

Kartleggingen identifiserte også behov for å styrke barns reelle medinnflytelse og det 
forebyggende barne- og ungdomsarbeidet.  

 

Konklusjonene fra kartleggingen er i tråd med konklusjonene i prosjektrapporten som peker på 
at tverrfaglige samarbeidsmetoder og rutiner enda ikke sitter i veggene. Familiesenteret ser det 
som svært viktig at det nye tverrfaglige arbeidet sikres og befestes i hele 
kommuneorganisasjonen slik at samarbeidet blir nedfelt i en bærende struktur. For dette trengs 
det økte ressurser til tverrfaglig ledelse og oppfølgning av saker. Prosjektrapporten 
identifiserer også økt bruk av evalueringer, tilpassing av tjenestetilbudet til enkelte barn, 
brukerinvolvering og forebyggende arbeid som viktige satsningsområder. Det finns 
sammenfatningsvis behov av å videreføre, konsolidere og kvalitetssikre samarbeidet innen 
Steigen familiesenter. 

Som en videreføring av prosjektet ”Vårres unga – Vårres framtid”, kan nå deltakende 
kommuner søke skjønnsmidler for å styrke tjenester inn mot barn og unge. Steigen 
familiesenter har på denne bakgrunn laget en prosjektsøknad for de neste 3 årene.. Mål og 
tiltak i prosjektet er basert på det som kommer fram i kartleggingen og evaluering av eget 
arbeid.   

Prosjektets mål 

Prosjektets hovedmål 

Lede videreutvikling av familiesenteret slik at det kan tilby barn og unge koordinerte, 
helhetlige, lett tilgjenglige og brukertilpassede tjenester av høy kvalitet i rett tid.  

Prosjektets delmål 

1. Bedre koordinering av tjenestetilbudet til barn og unge gjennom regelmessig bruk av 

Familiesenteret som arbeidsform og gjennomføring av Familiesenterets tverrfaglige 

beslutninger   

2. Økt tilgjenglighet for brukere til Familiesenteret  

3. Økt tilpassning av tjenestetilbudet til den enkelte brukers behov og ønskemål, blant annet 

gjennom økt brukermedvirking.   

4. Økt kvalitet på Familiesenterets tjenester gjennom evaluering og videreutvikling av 

Familiesenterets strukturer, arbeidsformer og tverrfaglige kompetanse.  

5. Redusere antallet alvorlige saker gjennom økt fokus på primærforebygging og tidlig intervensjon. 

Målgruppe 

Direkte målgruppe: ansatte innen helsestasjon, legesenter, barnevern, psykisk helse, omsorg, 
jordmor, skole, barnehager og fysioterapi.  

Indirekte målgruppe: Barn og unge og deres familier 
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Prosjektaktiviteter 

For hvert delmål har Familiesenteret planlagt et antall konkrete handlingsrettede tiltak som 
skal hjelpe Familiesenteret å oppnå de fem delmålene og dermed også det overgripende målet.  

1. Bedre koordinering av tjenestetilbudet til barn og unge gjennom regelmessig bruk av 

Familiesenteret som arbeidsform og gjennomføring av Familiesenterets tverrfaglige 

beslutninger. 

1.1. Ansette en tverrfaglig leder for familiesenteret med tydelig ansvar for koordinering på 

tvers av avdelinger og enheter, veiledning og oppfølgning av sakene rundt barn og unge.  

1.2. Videreutvikle rutiner for oppfølgning av saker som vært opp til behandling i 

familiesenteret og gjenstand for tverrfaglige beslutninger.  For eksempel faste 

rapporterings- og veiledningsmøter. 

1.3. Lage en skriftlig organisasjonsoversikt som sammen med rutinedokumentene plasseres i 

en elektronisk folder som er felles for alle samarbeidende enheter innen Familiesenteret. 

Materialet skal også trykkes opp i kompendier. 

2. Økt tilgjenglighet for brukere til Familiesenteret  

2.1. Lage en informasjonsfolder om familiesenteret som distribueres via barnehager og skoler. 

2.2. Lage en side om familiesenteret på kommunens nettsted. 

3. Økt tilpassning av tjenestetilbudet til den enkelte brukers behov og ønskemål  

3.1. Videreutvikle individuell plan som et arbeidsverktøy i komplekse saker. 

3.2. Videreutvikle og kvalitetssikre ansvarsgrupper. 

3.3. Kvalitetssikre familiemøter 

3.4. Kvalitetssikre inntaksmøter 

3.5. Lage systemer for brukerevaluering, samt rutiner for når brukarevalueringer skal benyttes 

og hvordan resultatene skal ivaretas.  

4. Økt kvalitet på Familiesenterets tjenester gjennom evaluering og videreutvikling av 

Familiesenterets strukturer, arbeidsformer og tverrfaglige kompetanse. 

4.1. Spre resultatene av Vårres unga-kartleggingen i hele kommuneorganisasjonen og laste opp 

den på kommunens nettsted. 

4.2. Gjenta Vårres-unga - kartleggingen i sluttet av prosjektperioden for å måle måloppnåelse.   

4.3. Arrangere tverrfaglige seminarer med alle fagpersoner som arbeider innenfor 

familiesenteret, for å drøfte og evaluere familiesenterets strukturer, funksjon å 

hensiktsmessighet.  
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4.4. Utvikle og ta i bruk et evalueringsverktøy for regelmessig og systematisk styrning, 

oppfølgning og utvikling av Familiesenteret. 

4.5. Revidere kompetanseplanen for 2010–2011. 

 

5. Økt fokus på forebygging og tidlig intervensjon 

5.1. Videreutvikle et forebyggende team for barn og unge i samarbeid med frivillige 

organisasjoner samt barn og unge.  

5.2. Sikre rutiner for oppfølgning av tilbudet til barn av foreldre som er psykisk syke eller har 

rusproblemer. 

5.3. Vedlikeholde og videreutvikle Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR), gjennom 

utdanning og veiledning av ansatte i skole- og barnehage. 

5.4. Videreutvikle samarbeidet med skole- og barnehage gjennom felles fagdager om 

holdninger, atferd og forebyggende helsearbeid i skole og barnehager. 

5.5. Sikre at familiesenterets forebyggende arbeid er koordinert med kommunens overgripende 

folkehelsearbeid gjennom deltakelse i kommunens folkehelsegruppe og samarbeid med 

kommunens folkehelsekoordinator.  

Budsjett  

Prosjektet er beregnet å koste 1 480 000 kr per år. Totalsummen for hele prosjektet, som er 
planlagt å løpe fra september 2012 til august 2015, er 4 440 000 kr. Kommunen søker i mars 
2012 skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland for perioden september 2012 – august 2013 
= 780 000 kr. 

   

Tabell 3: Kostnads- og finansieringsplan.  Årlige kostnader  
  Inntekter 

Tiltak Utgifter Kommunemidler Søknadsbeløp 

Prosjektleder 100% (frikjøp) 680 000  680 000 

Drift – kontor/dator/reise m.m. 100 000 100 000  

Prosjektaktiviteter/møtesaktiviteter 400 000 300 000 100 000 

Kompetanseplan/Nettverk 200 000 200 000  

Veiledning 100 000 100 000  

Sum 1 480000 700 000 780 000 

 


