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LISTER

• Lister består av 5 kommuner med forskjellige strukturer

• Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund og Sirdal

• 3 av kommunen er en del av DDV- «det digital vestre-agder», 2 

kommuner har egen IT-løsninger

• Felles strukturer i Lister, felles barnevern og PPT
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STRUKTURER

• I forberedelsesfasen ble det i hver kommune dannet strukturer for 

samarbeidet

• Styringsgruppe med Rådmann og kommunalsjefer

• Prosjektgruppe

• Arbeidsgruppe

• Interkommunal prosjektgruppe med egen prosjektleder



KRITERIER HANDLINGSVEILEDER

• Hvordan lage en handlingsveileder som er brukervennlig og forståelig?

• Hvem er brukeren? 

• Et godt verktøy når utfordringer oppstår

• Lett å manøvrere seg i



DIGITALISERING

• Et lokalt firma Gnizt fikk oppdraget

• Mange møter i den interkommunale BTI gruppa ang layout, utforming og 

innhold

• I mars stod det ferdige produktet klart 2 mnd på overtid

• Betaversjon, koordinator kan redigere i sin kommune

• Opplæringsvideoer



SAMLE INFORMASJON

• Hver kommune sendte inn sine handlingsveileder for skole, barnehage og 

helsestasjon

• Hver kommune samlet alle sine tjenester for barn og unge i en oversikt som 

ble lagt inn på hver kommune

• En arbeidsgruppe jobbet med å samle maler og lage like maler og skjemaer for 

alle Lister kommunene

• Noen kommunespesifikke maler

• Maler og informasjon ble koblet mot nivåene i handlingsveilederen



BTI LISTER-NETTPORTAL

www.btilister.no

http://www.btilister.no/


ERFARINGER SÅ LANGT

• To kommuner har hatt «kick off» med storsamling av skole, barnehage og 
helsestasjon

• Alle 5 kommunene er i startfasen av implementeringen

• Den digitale løsningen er en beta-versjon, endres når noe ikke fungerer etter 
intensjonen

• Implementering krever trening

• Tilbakemelding fra ansatte er at den er visuell god og lett å forstå

• Ved å klikke JA kommer en videre i modellen og skjemaer er koblet til på rett plass

• Handlingsveilederen ligger på kommunesidene åpen for alle 
http://www.sirdal.kommune.no/

http://www.sirdal.kommune.no/

