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Oppvekstplanen

•5 målområder

•Barn og unges stemme

•Trygge hjemmeforhold

•God fysisk og psykisk helse

•Kompetanse for framtiden

•Mangfoldig kultur- og fritidstilbud



1. Barn og unges stemme

•Barn og unge sikres innflytelse i saker 
som angår dem selv.

•Barn og unge involveres i prosesser og
beslutninger.

•Offentlig phd – delfinansiering fra
Forskningsrådet (2024).



2. Trygge hjemmeforhold

•Aktiv satsing på generelle og særskilte 

foreldrestøttene tiltak

• Home-Start Norge/Bodø

•Barnevernreformen

•Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig 
innsats og forebygging

•Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og 
familiers behov

•Rettsikkerheten til barn og familier skal bli 
godt ivaretatt

•Ressursbruken og oppgaveløsningen 
barnevernet skal bli mer effektiv



3. God fysisk og psykisk helse

•Forebygge, hindre og avdekke vold og 

overgrep. 

• Samarbeid med Stine Sofie Stiftelsen

• Samarbeid med Politihøgskolen i Bodø

•Fysisk aktivitet, kosthold, søvn og 

forebygging av ulykker.

•Livslyst, livsmestring og 

utviklingsfremmende tiltak

• Velferdsteknologiske løsninger



4. Kompetanse for framtiden

•Kompetanseløftet for spesialpedagogikk 

og inkluderende praksis

• Meld St 6 (2019- 2020) Tett på - tidlig innsats 

og inkluderende fellesskap i barnehage, skole 

og SFO.



5. Mangfoldig kultur- og fritidstilbud

•Bodø 2024

•Mestring, tilhørighet

•Samarbeid med frivillig sektor 

• Bodø Røde Kors/Bua

• Kirkens bymisjon/Skattkammeret



Helhetlig oppfølging av barn og unge

•Strategiske og organisatoriske forhold

•Nye behov

•Nye nasjonale og/eller lokale føringer

•Kvalitetsforbedring/-justering



Oppgaveforskyving
mellom 

HO-avdelingen
og 

OK-avdelingen



… på to områder når det gjelder barn og unge…

Forvaltning

•Saksbehandling av vedtakspliktige 
helse- og omsorgstjenester

•Koordinerende enhet-funksjon 

•Jf. Forskrift for habilitering og 
rehabilitering

Tjenesteutøvelse

•Støttekontakt

•Avlastning (privat/institusjon)

•Barnebolig

•BPA (brukerstyrt personlig assistent)



Bakgrunn

•Ulike statlige føringer (Stortingsmelding, NOU, reformer, tilsynsrapporter m.m.) legger stor vekt 

på betydningen av et helhetlig tjenestetilbud til barn og unge. 

•Det er viktig at barn og unge som trenger hjelp blir oppdaget tidlig og får adekvat hjelp 

uavhengig av om utfordringene gjelder lærevansker, psykisk eller fysisk helse, 

familiesituasjonen eller annet. 

•Tverrfaglig samarbeid og samhandling er et viktig virkemiddel for å oppnå et godt 

tjenestetilbud, med best mulig ressursutnyttelse og virkningsfulle tiltak. 

•Vokst fram en erkjennelse av at vi får ikke dette godt nok til i samhandlingen                        

mellom HO-avdelingen og OK-avdelingen. 

•Gjensidig ønske om å forbedre gjeldende praksis. 



Dagens praksis

HO-avdelingens ansvarsområde

• Saksbehandling av vedtakspliktige helse- og 
omsorgstjenester til barn, unge, foreldre

• Omsorgsstønad

• Individuell plan/koordinator

• Støttekontakt 

• Privat- og institusjonsavlastning

• Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

• Barnebolig

• Koordinerende enhet for barn og unge

OK-avdelingens ansvarsområde

• Barnehage

• Skole

• Helsestasjon og skolehelsetjenesten

• Ergoterapi- og fysioterapitjenesten

• Psykisk helsetjeneste

• Pedagogisk psykologisk tjeneste

• Spesialpedagogisk fagteam

• Utekontakten

• Kultur- og idrettsaktiviteter 

• Barneverntjenesten



Ønsket praksis

• Saksbehandling av 
vedtakspliktige helse-
og omsorgstjenester til 
barn, unge, foreldre 
(omsorgslønn, IP osv).

• Koordinerende enhet 
for barn og unge.

• Støttekontakt for barn 
og unge.

• Privat- og 
institusjonsavlastning 
for barn og unge.

• BPA for barn og unge.

HO-avdelingens 
ansvarsområde

OK-avdelingens ansvarsområde

• Barnehage

• Skole

• Helsestasjon og skolehelsetjenesten

• Ergoterapi- og fysioterapitjenesten

• Psykisk helsetjeneste

• Pedagogisk psykologisk tjeneste

• Spesialpedagogisk fagteam

• Kultur- og idrettsaktiviteter 

• Utekontakten

• Barneverntjenesten



Vurderingsgrunnlaget…

• Arbeidsgruppe

• Deltakere: Marit Larsen (TDK), Randi Huus (Miljøtjenesten), Tore 
Tverbakk (Barnehage- og skolekontoret), Kristin Schjenken 
Andersen (Ergoterapi- og fysioterapitjenesten), Cathrine Hunstad-
Ulriksen (Psykisk helsetjeneste), Evy Jeremiassen (PPT), Audhild 
Krogstad (Skolehelsetjenesten), Ingunn Dalhaug (HTV NEF), 
Grete Willumsen (BFE). 

• Hentet erfaring fra andre kommuner (Tønsberg, Asker, 
Bergen, Trondheim)

• Opprettet en prøveordning med «Koordinerende utvalg» i 
regi av TDK

• Søknad til Statsforvalteren

• Avklart at vi ønsker å gå videre med dette selv om vi ikke får 
eksterne tilskuddsmidler til prosjektlederstøtte

• Presentasjon for KLG 2. mai

• Drøftingsmøte med HTV i OK og HO 6. mai




