Behandling i Kommunestyret - 10.04.2019
Rådmannen besvarte interpellasjonen:
Når kommunestyret vedtok nedlegging av grunnskoleteamet ble det ikke tatt inn flere saker for
oppfølging i teamet, og de sakene som allerede var startet opp ble gjort ferdig.
I dag bidrar enhet barn og ungdom med gruppetilbud for elever over 12 år, de arbeider med
enkeltelever, deltar i tverrfaglig team på skolene og er ute på foreldremøter og informerer om de
ulike tilbudene de gir. Ellers skal PPT veilede skolene i saker hvor det må settes inn rask hjelp.
Uttalelsene i formannskapets økonomiseminar tufter på kommunens arbeid med å følge opp
kommunestyrevedtaket om å samorganisere tjenester som rettes mot barn, unge og deres
familier. Det er både lokale og nasjonale føringer som peker på at dette er et viktig arbeid for å
kunne gi bedre, og best mulig tilpasset hjelp til de som trenger det, og at hjelpen blir gitt så
koordinert og tidlig som mulig.
Jfr. Orienteringen som ble gitt av politiet under formannskapets møte 04.04.19. Lensmann Ketil
Ravlo og politikontakt Hanne Blekkan er klar på at de ønsker et bedre flerfaglig samarbeid
omkring barn og unge, og peker på dette i avtalen om tjenestesamarbeidet som ble skrevet under
av lensmann og ordfører i går, i formannskapsmøtet.
I arbeidet med å utrede en ny virksomhetsetablering «Barn og familietjeneste» er målet å sikre
behovene for økt brukermedvirkning og involvering, økt tverrfaglighet, rett hjelp på rett sted,
mer helhet, sammenheng og samtidighet i tjenestetilbudet, fokus på samhandling og samordning
mellom tjenestene, samt riktig forvaltningspraksis, skjønnsutøvelse og økt rettssikkerhet.
Dette må også ses i sammenheng med at forslag til ny barnevernslov som er sendt ut på høring.
Den nye barnevernloven skal sikre sårbare barn og familier bedre. Loven skal øke kvaliteten i
barnevernstjenesten, og styrke rettighetene til de barna som trenger det aller mest.
Gjennom bedre forebygging er målet å få ned antallet akuttvedtak og omsorgsovertagelser.
Barnas behov skal settes i sentrum. Det blir særlig viktig å satse på forebygging og tidlig
innsats. Kommunene blir med denne loven gitt et tydelig ansvar for å jobbe helhetlig med
forebygging.
Den nye loven skal bli et bedre faglig verktøy for barnevernstjenesten og andre aktører i
barnevernet, og gjøre dem i stand til å gi et bedre tilbud til barna og familiene. For å lykkes med
dette pålegges kommunene å koordinere det forebyggende arbeidet bedre. De må se tilbudet til
barn og unge i sammenheng, og ha en plan for hvordan tjenestene skal samarbeide.
Flerfaglig samarbeid er sentralt for å få til tidlig innsats og inkludering for barn med
læringsutfordringer. Det gjelder både innad i barnehagen og skolen, og med faggrupper og
instanser utenfor – i tillegg til barnets foresatte.
Tidlig innsats, inkludering og samarbeid er sentrale temaer for å fremme læring og sosial
tilhørighet i barnehage og skole. I St.meld.nr.16 (1) står det at «tidlig innsats må forstås både
som innsats på et tidlig tidspunkt i barnets liv, og tidlig inngripen når problemene oppstår eller
avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen eller i voksen alder». De som ikke har
tilfredsstillende utvikling og læring skal oppdages, og tiltak for utvikling av språk, kunnskap og
sosiale ferdigheter skal raskt igangsettes. Stortingsmeldingen er klar på at man raskt må
identifisere barn som kan trenge noe ekstra og sette i gang tiltak. En holdning om å vente og se
er normalt ikke akseptabelt. Mange barn kan unngå større vansker senere når man setter inn
tidlige og riktige tiltak.

Inkludering gjelder både barn, unge og voksne, i barnehage, skole, arbeidsliv og i samfunnet
ellers. Det innebærer deltakelse sosialt i læringsfellesskapet på lik linje med andre.
Vi deltar i et forskningsprosjekt med NIFU, hvor de forsker på effekten av økt
helsesykepleierressurs på skolen. Vi utnytter deltagelsen i dette forskningsprosjektet til å styrke
samarbeidet mellom skolene og skolehelsetjenesten.
Når det gjelder det videre arbeidet for å sikre bedre koordinerte og flerfaglige tjenester til barn,
unge og deres familier som ytes så tidlig som mulig, så vil vi komme tilbake til det når saken om
ny virksomhetsetablering av tjenester som rettes mot barn, unge og deres familier legges fram.
Dette arbeidet er som sagt, i gang med.
Anja E. Ristad (SV) forslag:
Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyret der det kommer klart fram hvordan
Grunnskoleteamets tidligere oppgaver skal bli ivaretatt innenfor kommunens øvrige tilbud.

Ristads (SV) forslag til vedtak falt med 20 stemmer mot 21 stemmer.

