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Fakta/vurdering:
Fylkesmannen i Innlandet inviterer kommunene til å søke om deltakelse i en pilot for å prøve
ut samordning av statlige tilskudd rettet mot utsatte barn og unge og deres familier, jf.
vedlegg 1. I følge invitasjonen får kommunene som deltar som pilot et bedre handlingsrom
som skal stimulere utviklingsarbeid og fremme samarbeid mellom tjenestene i kommunen,
slik at barn og unge i alder 0 – 24 år og deres familier får bedre tjenester.

Fra 2020 og ut pilotperioden vil pilotkommunene tildeles et statlig tilskudd bestående av
midler fra fem ulike tilskuddsordninger fra de fire departementene som står bak
0-24-samarbeidet. Pilotkommunen skal motta det kommunen ellers ville ha kunnet motta
fra de fem tilskuddsordningene, gitt at kriteriene er oppfylt. Det gjelder følgende
tilskuddsordninger:
Kunnskapsdepartementet:
·
·

Kap 231, post 63: Tilskudd til tiltak for bedre språkforståelse blant
minoritetsspråklige barn i førskolealder
Kap 231, post 66: Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn
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Arbeids- og sosialdepartementet
·

Kap 621, post 63: Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte

Helse- og omsorgsdepartementet
·

Kap. 765, post 60: Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte
tjenestebehov

Barne- og likestillingsdepartementet
·

Kap. 846, post 62: Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Ringsaker mottar i dag midler fra Kunnskapsdepartementet kap. 231, post 63. Midlene
fordeles på den enkelte barnehage som har minoritetsspråklige barn, til ekstra
språkstimulering. Det er søkt midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til videreføring av
foreldreveiledningsprogrammene i Familiens hus, ut over tre-årsperioden som en allerede
har mottatt midler for. Det er også søkt om midler til Los-oppfølging av ungdom med
skolefravær, som en videreføring av prosjektperioden som ble avsluttet i 2017.
Søknadsfristen for deltakelse i piloten var 31.5.2019. Ringsaker kommune har administrativt
sendt søknad om deltakelse i piloten, jf. vedlegg 3. Søknaden må være behandlet politisk i
løpet av høsten 2019.
Søknaden skulle være kortfattet og gi en overordnet beskrivelse av tiltakene eller tjenestene
man ønsker å teste ut. Dette må være tiltak og tjenester som fremmer tverretatlig
samarbeid i kommunen slik at utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier får
bedre tjenester.

Ringsaker kommune har formulert følgende overordnede beskrivelse av tiltakene:
1: Utvikle strategier for å sikre at barn med sammensatte behov får koordinerte
tjenester, ved å etablere samarbeidsformer mellom lavterskeltiltakene i Familiens hus
og tildelingskontoret.
2: Videreutvikle Familiens hus som samarbeidsarena for tidlig innsats, bl.a. øke
samarbeidet med barnehagene, for å skaffe sammenheng i fagutvikling, barns
barnehagehverdag og veiledningstiltak rettet mot foreldre. Et eksempel på et slikt tiltak
kan f.eks. være at foreldre til barn som mottar ekstraressurs for bedre språkforståelse
for minoritetsspråklige barn også får et tilbud (f.eks. ICDP). Strategiene må utarbeides i
samarbeid mellom Familiens hus og representanter for barnehagesektoren. Målet vil
bl.a. være å styrke foreldrenes samarbeid med barnehagen, som en forberedelse til det
senere samarbeidet med skolen, og styrke foreldrenes forventinger til at deres barn skal
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mestre skolehverdagen, og hvordan de selv kan bidra til det.
3: Tidlig innsats mot skolefravær, ved å bygge på arbeidsmåtene utviklet i Losprosjektet, men med det eksplisitte mål å komme tidlig inn ved de første tegn på dårlig
skolemotivasjon og begynnende fravær. Ta utgangspunkt i å fremme foreldrenes
foreldreferdigheter når det gjelder å bygge opp om barnets mestring av
skolehverdagen, og forventninger om skolenærvær.
4: Videreutvikle et bredt tiltaksapparat på lavterskelnivå, som gjør det lettere for
utsatte familier å ta imot og nyttiggjøre seg tiltak, uten å føle seg stigmatisert. Dette
omfatter både tiltakene i tiltakspakken TIBIR (PMTO, TIBIR-rådgivning og Kartlegging),
De utrolige årene (foreldrekurs og universalkurs), ICDP foreldregrupper, COS-P (i gruppe
og individuelt) samt marte meo (individuelt). Kommunen har nylig også fått
kompetanse på PYC (individuell foreldreveiledning).
Dagens ordning med søknader på forskjellige tilskuddsordninger er tidkrevende både for
kommunene og for de statlige myndighetene som behandler søknadene. Søknadsfrist og
behandling av søknadene skjer innenfor det enkelte budsjettår, noe som fører til usikkerhet
med hensyn til om tilskudd innvilges og størrelsen på tilskuddene. Deltakelse i en pilot som
gir kommunen større handlingsrom og forutsigbarhet kan derfor være hensiktsmessig, selv
om en p.t. ikke kjenner alle konsekvensene. Kommunen ble sent invitert til deltakelse den
13.5.2019, med søknadsfrist 31.5.2019. Dette har gitt kommunen kort vurderings- og
behandlingstid.
Det framkommer av søknadskriteriene at kommunen må ha motivasjon og kapasitet til å
gjennomføre utviklingsarbeidet som følger av en eventuell deltakelse. Det vurderes at en slik
kapasitet og motivasjon er til stede gjennom ledersamarbeidet i Familiens hus, og at dette
utviklingsarbeidet allerede er i gang i det tverrfaglige lederteamet. Samtidig ser en et
potensial for videre utvikling av det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge og deres
familier, og at dette arbeidet kan gis større forutsigbarhet gjennom en programfinansiering
som beskrevet.

Forslag til vedtak:
1. Ringsaker kommune søker om deltakelse i Pilot for programfinansiering 0 – 24.

Rådmannen i Ringsaker, 12.6.2019
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Jørn Strand
Lisbet Gjønnes
barnevernsjef

Sverre Rudjord
kommunalsjef
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Votering:
Enstemmig vedtatt som innstilt.
FSK - 077/19:

Vedtak:
1. Ringsaker kommune søker om deltakelse i Pilot for programfinansiering 0 – 24.
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