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Arbeidsform og prosess

• Oppdrag fra styringsgruppen i 0-24 samarbeidet

– Organisering (arbeidsgruppe)

– Forankring underveis

• Internt 

• I styringsgruppen

• Leveranse til styringsgruppen

• Veien videre etter leveranse



Visjon for 0-24 programmet
Alle barn og unge skal få den støtten og hjelpen de har behov for slik at 
de kan mestre eget liv.

Formål med 0-24 programmet
Formålet med 0-24 programmet er bedre samordnede tjenester og 
mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år og deres 
familier. 

Stat og kommune skal samhandle bedre om tiltak for at flere skal 
lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, som grunnlag for 
en varig tilknytning til arbeidslivet. 



Mandat

«Arbeidsgruppen skal kartlegge hvordan gjeldende 
regelverk for roller, ansvar og samarbeid forstås og 
etterleves, herunder hva som oppfattes som gråsoner 
og samarbeidsområder for sektorene.

Arbeidsgruppen kan foreslå endringer i regelverket eller 
andre tiltak på bakgrunn av kartleggingen.»



Noen valg/utgangspunkter for 
arbeidet

• Samarbeid er også å fange opp hjelpebehov hos barn og unge 
og veilede barnet/ungdommen til rett sektor ved behov, slik 
at rett hjelp til rett tid kan gis. 

• Samarbeid må skje innenfor rammen av reglene om 
taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt, herunder 
opplysningsplikten (meldeplikten) til barnevernet. 



• Samarbeid på tvers av sektorer, ikke innad i sektor.

• Samarbeid på individ- og systemnivå.

• Samarbeid på tvers av nivåer.

• Avgrenser mot faglig forsvarlighet og 
tjenestespesifikk kvalitet innad i den enkelte sektor.



Arbeidsgruppens oppgave:

• Kartlegge hvordan gjeldende regelverk for roller, ansvar og samarbeid forstås 
og etterleves. (Hva gjøres/gjøres ikke, og hva er konsekvensene?)

• Redegjøre for gjeldende rett om roller, ansvar og samarbeid, med hovedvekt 
på redegjørelse for gjeldende rett om samarbeid i regelverket som gjelder 
sektorene som faller inn under 0-24 samarbeidet. Herunder rammene for 
samarbeid. 

• Vurdere gjeldende rett.

• På bakgrunn av gjennomgangen av gjeldende rett og kartleggingen av hvordan 
gjeldende regelverk forstås og etterleves, vurdere rettslige virkemidler for å nå 
målet med 0-24 samarbeidet. 



Grunnlaget for kartleggingen

Forskningsbasert 
kunnskap 

Brukerkunnskap
Erfarings basert 

kunnskap



 Kunnskapssammenstilling om faktorer som påvirker 

samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og 

unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord 

(RKBU Nord), Universitetet i Tromsø (2017).

 Hva må til for at barn og unge gjennomfører sin opplæring. 

Erfaringer og innspill fra brukerorganisasjoner. Proba

samfunnsanalyse (2017). 

 Kartlegging av samhandling om utsatte barn og unge. Ipsos

(2018). 



 NOU 2017: 12, Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor 

barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og 

omsorgssvikt

 Landsomfattende tilsyn med kommunenes samarbeid om 

tjenester til utsatte barn (2008)

• Stina-rapporten (2018)



Resultat av karleggingen 

• Kartleggingen viser at ikke alle barn og unge får rett hjelp i rett tid, og at ikke alle 
barn og unge får et helhetlig og koordinert tilbud ved behov. 

• Kartleggingen viser videre at en viktig årsak til dette er manglende samarbeid 
mellom velferdssektorene. 

• Det samarbeides imidlertid noe på tvers av sektorer, både på individ- og 
systemnivå, men ikke i tilstrekkelig grad og med tilstrekkelig kvalitet. 



Resultat av kartleggingen, fortsetter

• Regelverket er en viktig faktor som påvirker samarbeid. (Både reglene om samarbeid 
og reglene som setter rammer/betingelser for samarbeid.)

• Kartleggingen viser at klare rolle- og ansvarsforhold gir et godt grunnlag for 
tverrsektorielt samarbeid. 

• Godt samarbeid mellom sektorene kan bidra til å avklare roller og ansvar.



Resultater av gjennomgangen av 
gjeldende rett

Samarbeid på systemnivå
Gjennomgangen viser at reglene i sektorlovene om samarbeid på systemnivå er uklare og fragmenterte. 

Plikten til å samarbeide speiles ikke alltid i regelverket som gjelder for tjenester det er naturlig å samarbeide 
med i annen sektor. 

De fleste samarbeidspliktene på systemnivå retter seg mot samarbeid innad i kommunene. 

Det fremgår ikke i lov eller forskrift hvordan samarbeid på systemnivå skal gjennomføres.  

Oppmerksomhetsplikt
Gjennomgangen viser at det kun er plikten til å være oppmerksom overfor barnets behov for tiltak fra 
barnevernet som er regulert i alle sektorene. 

Ikke alle sektorene har plikt til å være oppmerksom på forhold som kan tilsi at det er behov for hjelp fra de 
øvrige sektorene.  



Resultater av gjennomgangen av 
gjeldende rett

Veiledningsplikt

Forvaltningslovens veiledningsplikt gjelder for alle forvaltningsorganene. Det følger av 
denne bestemmelsen at det organet som mottar henvendelsen, om mulig skal henvise 
til rett organ. 

Reservasjonen «om mulig» er uheldig. 

Sosialtjenesteloven hjemler en plikt til å sørge for at andre gir hjelp når ikke 
sosialtjenesten er rett instans. En modell?!



Resultater av gjennomgangen av 
gjeldende rett, fortsetter

Samarbeid med formål om å tilby helhetlig og koordinert tilbud

Gjennomgangen viser at ikke alle særlovene inneholder bestemmelser om plikt til å samarbeide på 
individnivå. 

I særlovene som har regler om samarbeid på individnivå, er disse ulikt utformet, har ulikt innhold og det 
varierer hvem det skal samarbeides med. For eksempel om samarbeid kun gjelder innad i en kommune, 
eller også omfatter andre nivåer og instanser.   

I enkelte sektorer speiler sektorens plikt til å samarbeide på individnivå en rett til helhetlig og 
koordinert tilbud for den enkelte, men dette er ikke gjennomgående. Der plikten ikke speiler en 
rettighet, mener arbeidsgruppen at rettsikkerheten til barn og unge er svekket. Regelverket om 
individuell plan (IP) innenfor de ulike sektorene illustrer dette. (Rett til IP? Plikt til å tilby/utarbeide IP?)



Resultater av gjennomgangen av 
gjeldende rett, fortsetter

Særlig om individuell plan
Gjennomgangen viser at kun helselovgivningen, barnevernlovgivningen og NAV-lovgivningen inneholder 
bestemmelser som hjelper en plikt for tjenestene til å utarbeide individuell plan (IP). Bestemmelsene er 
formulert som pliktbestemmelse, men kun en plikt dersom visse vilkår er oppfylt. 
Altså: Kun etter en tolking av bestemmelsene fremgår det at det hjemles en rett til et helhetlig og koordinert 
tilbud på visse vilkår. (IP er imidlertid kun en «ren» rettighet etter sosialtjenesteloven.) 

Er vilkårene for å ha plikt til å tilby IP gode? 
Etter arbeidsgruppens vurdering er svaret nei. 

Et eksempel: 
Barnevernloven § 3-2 a:
Barneverntjenesten skal utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte tiltak 
eller tjenester dersom det anses nødvendig for å skape et helhetlig tilbud for barnet, og det foreligger 
samtykke. Barneverntjenesten skal samarbeide om planen med andre instanser barnet mottar tiltak fra.

Hvem har ansvar for å koordinere? 
Gjennomgangen av gjeldende rett viser at dette er uklart. 



Vurdering av behov for rettslige virkemidler

Resultatet av kartleggingen sammenholdt med gjeldende rett 
danner grunnlaget for arbeidsgruppens vurderinger om behov 
for rettslige virkemidler. 

I vurderingen av hvilke rettslige virkemidler som bør benyttes 
har vi lagt til grunn FNs barnekonvensjon artikkel 3 om at 
barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle 
handlinger som berører barn, også når virkemidler skal 
vurderes. 



Alternativer:

• Bedre implementering av dagens regelverk

• Presisering av gjeldende regelverk

• Endringer i regelverket

• Nye bestemmelser – forskrift eller lov?

• Nye bestemmelser i sektorlovgivningen?

• Ny felles lov eller forskrift? 



Implementering? 
Ja, i påvente av presiseringer, tilføyelser 

og endringer i lov og forskrift. 



Endringer

«Flikking» eller omfattende endringer? – det er 
det store spørsmålet.

Barn og unges rettssikkerhet, og barn og unges 
beste, er svaret!



Skisse til nye bestemmelser….
Skisse til ny lov….



Lov om samarbeid om tilbud til barn 
og unge (Samarbeidsloven)

Kapittel 1 Lovens formål og virkeområde

§ 1 Formål
Loven skal bidra til at barn og unge skal få den støtten og hjelpen de har behov for til rett tid, slik at barn 
og unge kan mestre eget liv. 
Loven skal sikre at tjenestene samarbeider slik at barn og unge får rett hjelp til rett tid og at tilbudet til 
den enkelte er samordnet, helhetlig og koordinert. 

§ 2 Virkeområde
Loven gjelder for barn og unge opp til og med 24 år og/eller til deres foreldre som ledd i ivaretakelsen 
av barnet/ungdommen. 
Loven gjelder for alle virksomheter som yter tjenester og tiltak til barn og unge etter følgende lover; 
[her anbefaler vi en oppramsing av alle relevante lover]

§ 3 Tilsyn
[Arbeidsgruppen har ikke utarbeidet egen hjemmel for tilsyn med loven]



Lov om samarbeid om tilbud til barn 
og unge (Samarbeidsloven), fortsetter

§ 4 Behandling av personopplysninger
Når det er nødvendig og forholdsmessig for at barnet/den unge skal få 
et helhetlig, samordnet og koordinert tjenestetilbud, kan 
virksomhetene som er omfatter av denne loven behandle 
personopplysninger, inkludert særlige kategorier av 
personopplysninger og opplysninger om straffbare forhold.

§ 5 Forskriftshjemmel [eventuelt knyttet til plikten til å utarbeide 
samarbeidstiltak]
Departementet kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om innhold i 
samarbeidstiltaket, herunder om plan og koordinator. 



Lov om samarbeid om tilbud til barn 
og unge (Samarbeidsloven), fortsetter

Kapittel 2 Rett hjelp til rett tid og helhelhetlig og koordinert tilbud 

§ 6 Rett til veiledning til rett tjeneste 
Barn og unge har rett til å få veiledning og hjelp til å komme i kontakt med rett 
virksomhet. 
Dersom barnet/ungdommen ønsker bistand til å ta kontakt skal dette gis.

§ 7 Helhetlig og koordinert tjenestetilbud 
Alle barn og unge har rett til et helhetlig, samordnet og koordinert tjenestetilbud. 

§ 8 Rett til samarbeidstiltak 
Barn og unge med behov for tjenester/tiltak fra to eller flere tjenester/virksomheter 
som omfattes av loven her har rett til samarbeidstiltak dersom det er til barnet/den 
unges beste. Retten omfatter samarbeidsplan og koordinator. 



Lov om samarbeid om tilbud til barn 
og unge (Samarbeidsloven), fortsetter

Kapittel 3 Plikt til å samarbeide 

§ 9 Plikt til å være oppmerksom på barn og unges behov og veilede til rett instans
Virksomheter som omfattes av denne loven skal være oppmerksomme på barn og 
unges behov for støtte og hjelp også fra andre virksomheter, og veilede 
barnet/ungdommen og ev. deres foreldre om tilbud fra andre virksomheter som er 
omfattet av loven her. 
Ansvaret omfatter også å ta kontakt med aktuell virksomhet dersom 
barnet/ungdommen, ev. deres foreldre, ønsker det.  

§ 10 Plikt til samarbeid på systemnivå
Tjenester og virksomheter som omfattes av loven skal samarbeide på systemnivå. 
Plikten til å samarbeide på systemnivå skal legge til rette for samarbeid på individnivå. 
Det skal inngås samarbeidsavtaler, avholdes samarbeidsmøter og legges til rette for 
gjensidig veiledning og informasjon, samt strukturer for anonyme drøftelser. 



Lov om samarbeid om tilbud til barn 
og unge (Samarbeidsloven), fortsetter

§ 11 Samarbeid om det enkelte barn/ungdom
Virksomhet som yter tjenester eller tiltak til barn og unge, som omfattes av loven her, eller til deres 
foreldre som ledd i ivaretakelsen av barnet/ungdommen, har plikt til å samarbeide når det enkelte 
barnet/ungdommen har behov for et helhetlig, samordnet og koordinert tilbud.  

§ 12 Plikt til å iverksette og delta i arbeid med samarbeidstiltak 
Virksomheter etter loven her har plikt til å iverksette og delta i samarbeidstiltak når barn og unge har 
behov for tjenester/tiltak fra to eller flere virksomheter som omfattes av loven her, og 
barnets/ungdommens beste tilsier det.   

§ 13 Samarbeidsenhet, samarbeidsplan og koordinator
Kommunen skal ha en samarbeidsenhet for barn og unge.  Enheten har ansvar for arbeidet med 
samarbeidstiltak, herunder samarbeidsplaner og koordinator.  
Samarbeidsenheten skal oppnevne koordinator for den enkelte som mottar samarbeidstiltak. 
Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølgning av det enkelte barn/den enkelte ungdom og sikre 
samordning og koordinering av tjenestene barnet eller den unge mottar. 



Tusen takk for oppmerksomheten!


