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Veien videre

Hvordan bygge videre på det arbeidet vi har gjort for å møte 

utfordringene som kommer? 
Hva er kommunenes behov ? Hvem skal vi samarbeide med og om 
hva? 
• KoRus v/Merete Haugen 

• Statsforvalteren v/Solveig Pettersen Hervik, Ida Øygard Danielsen og Irene Vestøl Stødle

• Fylkeskommunen og nytt regionalt prosjekt: Helhetlig oppfølging 

av risikoutsatte barn og unge v/Kathrine Bakke-Pedersen – og Linn Gyland

• Dialog om veien videre



Er det realistiske forventninger til kommunene?

«Kommunene har for stort ansvar for å sikre koordinerte, 
forsvarlige tjenester til alle innbyggere med særskilte 
behov, sett i forhold til rammene vi har til rådighet»

Hvilke virkemidler har vi i BTI-arbeidet?
• BTI-modellen, handlingsveileder og verktøy
• Digitalisering
• Kompetanseheving 
• Evaluering 



Hva kan vi hente fra HBS? 
(Helsefremmende barnehager og skoler)



BTI-modellen, handlingsveileder og verktøy

Behov: Forstå og kommunisere 
koordinatorrollen

• Stafettholderen selv

• Innbyggere

• Laget rundt barnet



2022: Forsterket ansvar for å koordinere tjenester
Kommunen har ansvar for å koordinere 
tjenester til innbyggere med behov for det. 
For å hjelpe den enkelte ansatte i å utøve 
dette ansvaret, ønsker vi en veileder som

Beskriver koordinators rolle, oppgaver 
og ansvar

Omtaler eksisterende lovkrav og 
veiledere (som beskriver de ulike 
tjenesteområdenes ansvar for å sikre 
helhetlig oppfølging av brukere med 
særlige behov, som IUP, IOP, 
Aktivitetsplan §9A, IP i barnevern, 
flyktningtjenesten og helsetjensten mf)

Tydeliggjør nødvendig variasjon i 
lovverket (f.eks. kompetansekrav knyttet 
til hvem som kan være koordinator eller 
spesifike krav til innhold i individuell plan 
som kan variere i ulike tjenester)

Avklarer sentrale begrep («oversetter» 
hvordan disse begrepene er brukt i de 
andre sammenhengene nevnt over)



BTI-modellen, handlingsveileder og verktøy

Behov: Tilgang til virkningsfulle tiltak

Funn for kommunene i Lister



Digitalisering

Behov: Brukervennlig digital løsning for koordinering



Kompetanseheving

Behov: Se statlige satsinger i sammenheng

Behov: Kompetanseheving i tegn og 
signaler og kvalitetssikrede verktøy 
for observasjon



Kompetanseheving

Behov: Rett kompetansehevingstilbud til rett tid

Funn for kommunene i Lister



Kompetanseheving

Behov: Tilgang til digitale kompetansehevingstilbud



Evaluering

• Funnene og hjelpemidlene vi 
har fått fra PwC

• Analyser av resultatene fra 
UngData: 
https://agderfk.no/vare-
tjenester/folkehelse-levekar-og-
likestilling/bedre-levekar-pa-
agder/

• Har BTI-spørsmålene i 
UngData noen verdi?

https://agderfk.no/vare-tjenester/folkehelse-levekar-og-likestilling/bedre-levekar-pa-agder/


I hvilken grad kjenner du på disse behovene?

• Forstå og kommunisere koordinatorrollen

• Tilgang til virkningsfulle tiltak

• Brukervennlig digital løsning for koordinering

• Se statlige satsinger i sammenheng

• Rett kompetansehevingstilbud til rett tid

• Tilgang til digitale kompetansehevingstilbudAlternativt: 
www.menti.com
kode 2839 5191

http://www.menti.com/




Hva er viktig for din kommune at ny veileder gir?

Kommunen har ansvar for å koordinere tjenester til innbyggere 
med behov for det. For å hjelpe den enkelte ansatte i å utøve 
dette ansvaret, hvor viktig er det at veilederen

• Beskriver koordinators rolle, oppgaver og ansvar

• Omtaler eksisterende lovkrav og veiledere (som beskriver de ulike 
tjenesteområdenes ansvar for å sikre helhetlig oppfølging av brukere 
med særlige behov, som IUP, IOP, Aktivitetsplan §9A, IP i barnevern, 
flyktningtjenesten og helsetjensten mf)

• Tydeliggjør nødvendig variasjon i lovverket (f.eks. kompetansekrav 
knyttet til hvem som kan være koordinator eller spesifikke krav til innhold 
i individuell plan som kan variere i ulike tjenester)

• Avklarer sentrale begrep («oversetter» hvordan disse begrepene er 
brukt i de andre sammenhengene nevnt over)

Alternativt: 
www.menti.com

kode 7742 1890

http://www.menti.com/




Hva er viktigst når det gjelder digital løsning?

Dagens tilgjengelige løsninger har ulike styrker og svakheter og ingen oppfyller alle 

behovene som er fremhevet av kommunene. Hva er viktigst for din kommune nå? 

• Digital løsning snarest mulig

• Løsning som oppfyller alle hovedkravene

• Delta i arbeid med anskaffelse for å påvirke innholdet

• Bruke ressursene på annet i påvente av at løsning kommer på plass

I prioritert rekkefølge, hva foretrekker din kommune?

• Felles løsning for BTI Nivå 1, 2 og 3

• konvertering mellom ulike moduler

• Ulike løsninger som fungerer til hvert sitt formål (flere kommuner bruker i dag digital løsning for IP og bruker denne 
i saker på Nivå 3)

I prioritert rekkefølge, hvor viktig er det at løsningen som anskaffes sikrer

• tilgangsstyring og godkjenning av deltakere (GDPR)

• hensiktsmessig evaluering av tiltak (framdrift)

• godkjent arkiv uten manuelle prosesser (dokumentasjonsplikt)

• skrivetilgang for alle deltakere (medvirkning)

• varsel om utgåtte frister (unngå oppfølgingsbrudd)

• tilgang på mobil (tilgjengelighet)

Alternativt: 
www.menti.com
kode 2709 0658

http://www.menti.com/








Andre samarbeidspartnere?



Andre samarbeidspartnere? Unngå unødig variasjon!



Forbygging.no – har oppvekstreformen en plass her?



BTI Agder – samlet informasjon

https://www.risor.kommune.no/tjenester/oppv
ekst/tverrfaglig-innsats-for-barn-og-unge-
bti/bti-agder/

https://www.risor.kommune.no/tjenester/oppvekst/tverrfaglig-innsats-for-barn-og-unge-bti/bti-agder/

