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Arbeide med 0-24 samarbeidet 

Gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket skal 

fylkesmannen arbeide målrettet og være pådriver for samarbeid 

og samordning i og mellom kommuner, fylkeskommunen, 

tjenester og institusjoner som arbeider for og med utsatte barn 

og unge og deres familier. (Tb pkt. 3.2.1.6, s. 25)



≡ […] Fylkesmannen har en viktig rolle som samordningsorgan og skal være pådriver for 

at kommunene utvikler et helhetlig og samordnet tilbud til barn og unge og deres 

familier. (Tb pkt. 2.1, s. 5)

≡ […] Fylkesmannen skal arbeide for at NAV-kontorene styrker barneperspektivet i tråd 

med Formålsbestemmelsen i sosialtjenesteloven. (Tb pkt. 2.1, s. 5)

≡ Helhetlig og samordnet tjenestetilbud til barn og unge innen fagområdene barnehage, 

grunnopplæring, barnevern, helse, sosiale tjenester og arbeidsliv.

≡ Implementering av barnekonvensjonen. Utarbeide plan for arbeidet med å bistå 

kommunene med å gjennomføre barnekonvensjonen på alle områder som 

fylkesmannen har ansvar for.

≡ Både internt og eksternt arbeide for å sikre at barnekonvensjonen legges til grunn for 

den samordnede innsatsen og for å sikre gode helhetsløsninger for barn og unge. (Tb 

pkt. 3.2.1.6, s. 25)



Mandat for tverrfaglig samarbeidsteam barn og unge

≡ «0-24 – samarbeidet» skal sees i sammenheng med andre avdelingsovergripende oppdrag som 

folkehelse, barnefattigdom, bolig for velferd, bosetting og oppfølging av flykningssituasjonen, 

likestilling og universell utforming.  

≡ Fylkesmannen skal bidra til helhetlig og samordnet tjenestetilbud til barn og unge innen 

fagområdene barnehage, grunnopplæring, barnevern, helse, sosiale tjenester og arbeidsliv.

• bedre samhandling i stat og kommune om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående 

opplæring, som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet

• styrking av arbeidet kommunen og fylkeskommunen gjør knyttet til utsatte barn og unge under 24 år



Viktig bakgrunn for Barne- og ungeteamet (Fylkesmannens oppdrag i Tb og VØI)

Fylkesmannen –

• pådriver for samarbeid og samordning i og mellom kommuner, fylkeskommunen, 

tjenester og institusjoner som arbeider for og med utsatte barn og unge og deres 

familier 

• bidra til et helhetlig og samordnet tjenestetilbud til barn og unge, se ulike statlige 

satsninger i sammenheng og kanskje vurdere behovet for nye 

• Kommuner kan ha utfordringer når det gjelder levekårssituasjonen for barn og unge. 

Det er viktig med kunnskap om situasjonen og behovene rundt om i fylket 

• Fylkesmannen skal arbeide for å sikre at barnekonvensjonen legges til grunn for den 

samordnede innsatsen og for å sikre gode helhetsløsninger for barn og unge



Barne- og ungeteamet (Tverrfaglig samordningsteam barn og unge)

Kjernegruppen i teamet består av 6 personer og har følgende har følgende fagområder:

≡ Barnehage - og utdanning (Reitan, Richardsen)

≡ Helse (Sikkeland)

≡ NAV (Salberg)

≡ Barnevern (Brandt)

≡ Samordning og beredskap (Lund)

≡ Landbruk og miljø (Inn på tunet)  har besøkt oss mest i år (Aae)



Sjumilssteget 2014 

Sjumilssteget -
• Sjumilssteget handler om tidlig innsats, samordning av tjenester, samarbeid på tvers av 

fagområder og barns medbestemmelse. Det overordnede prinsippet i dette arbeidet er ”barnets 

beste”

• I 2014 inviterte Fylkesmannen i Østfold alle fylkets kommuner til å delta i Sjumilssteget for 

utsatte barn og unge i Østfold. Alle kommunene er med 

• Sjumilssteget er et hjelpemiddel for å kvalitetssikre kommunens tjenestetilbud til barn og unge. 

Sjumilssteget tar utgangspunkt i utvalgte artikler i barnekonvensjonen og handler om tidlig 

innsats, samordning av tjenester og medbestemmelse 

• Kommunene har ansvar for oppfyllelse av de fleste av konvensjonens artikler

• Arbeidet med Sjumilssteget skjer i kommunene 





Oppfølgingen av Sjumilssteget i 2017 - 2019

Fylkesmannen –

• skal bidra til helhetlig og samordnet tjenestetilbud til barn og unge innen fagområdene 

barnehage, grunnopplæring, barnevern, helse, sosiale tjenester og arbeidsliv 

• skal også bistå kommunene med å gjennomføre barnekonvensjonen på alle områder som 

Fylkesmannen har ansvar for

• Målet er at kommunene skal øke sin evne til å sikre at barn deltar i samfunnsutviklingen, og at 

hvert barn og hver familie får nødvendige og tilstrekkelige tilbud fra kommunens ulike tjenester

I 2017 og framover ønsker vi å besøke kommunene og snakke om utvalgte temaer. 



Metode for Sjumilsstegsanalysen 2017 – 2019  – vi «låner» fra forskningen 

– Fokusgruppeintervjuer med kommunene

Fokusgruppeintervju -

• Et strukturert gruppeintervju, hvor en eller to personer leder et intervju med seks til ti deltakere 

• Deltakerne er vanligvis brukere, men metoden kan også brukes på ansatte eller samarbeidspartnere  

• Intervjuene har en uformell form, med mulighet for at deltakerne kan komme med egne tema og innspill

• Ved at deltakerne samtaler om sine erfaringer kan man få frem mer informasjon enn ved å intervjue ett 

og ett gruppemedlem, annen informasjon. (Kilde: 

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/fokusgruppeintervju)

Kommunene møter mange former for undersøkelser og rapportkrav. Vi ønsker her å variere noe. 

Kanskje skapes det bevegelse, læring og utvikling «der og da».



Vi tror at «metoden» 

• er velegnet til å finne forbedringsområder i kommunen (og i forhold til støtte og veiledning 

kommunene/Fylkesmannen?). Hva andre opplever eller savner. Hva som er bra og gi ideer og 

grunnlag til hva som bør gjøres annerledes jf. etterlevelse av barnekonvensjonen i kommunen

• kan avklare og belyse et bestemt emneområde gjennom samtalen. Poenget med at samle en 

gruppe ledere fra virksomhetene i stedet for å spørre deltagerne enkeltvis (på spørreskjema), 

er at deltakerne forholder seg til hverandres meninger

• gir mulighet for at komme dypere og mere konkret ned i kvalitative problemstillinger i 

kommunene enn man kan gjennom åpne spørsmål i spørreskjemaundersøkelser

• kan gi respons på ideer eller som del av utvikling av nye tiltak innen kommunen eller områder 

hvor Fylkesmannen/staten er involvert

• kan brukes som en løpende kvalitetsvurdering av tjenestene i kommunen og kan legge til 

rette for organisasjonslæring gjennom dialog tjenestene i mellom

• gir et grunnlag for å beskrive et Østfold-bilde innen utgangen av 2019



Disse har vi vært til nå:

Anders Brandt – Helse- og sosialavdelingen - Barnevernsområdet

Kjersti Salberg – Helse- og sosialavdelingen – NAV-området

Kjell-Olaf Richardsen – Barnehage- og utdanningsavdelingen

Vi reiser ut tverrfaglig!



I stedet for en ny egenanalyse i Sjumilssteget så har vi fokusgruppeintervju:

≡ 9. mars - Moss kommune

≡ 19. juni - Spydeberg og Askim

≡ 15. september - Fredrikstad

≡ 13.oktober – Halden

≡ 27. oktober – Sarpsborg

≡ Desember – Alle kommuner som har deltatt til nå samles. 

De som deltar her er sjumilsstegskoordinator, kommunalsjef oppvekst, representanter fra NAV, 

leder barnevern m.fl. I tråd med artikkel 12 ønsker vi svært gjerne å snakke med en gruppe 

barn/unge. 

Barn og unge blir invitert til alle kommunebesøkene.



Første fokusgruppeintervju er gjennomført – 5 kommuner

• Det foregår i 2 timer i egnet møterom i kommunene. Alt er så langt svært godt lagt til rette fra 

kommunene!

• Invitasjon og annen informasjon blir delt på e-post vedlagt brev

• Vi følger en tematisk intervjuguide med punkter under en rekke overordnede emner. Samtalen får 

utvikle seg fra intervjuguiden og det er ordstyrerens rolle å forfølge de relevante sporene som 

deltakerne kommer inn på.

• Vi lager et feltnotat. Ingen navn. Dette skal sendes til Sjumilsstegskoordinator for kommentarer. 

Siden anonymiseres det mht til kommune mv og vil bli brukt i samlet analyse.  





Vi banker på ikledd 

veilednings- og 

informasjons-«kappen» 



Tema-guiden lyder slik:

I 2014 gjennomførte dere Sjumilsstegsanalysen. Er det spesielle funn i denne analysen som dere 

har tatt tak i eller hatt utfordringer med? 

Vi ønsker å snakke med dere om disse temaene: 

• Hvordan er barnekonvensjonen kjent i kommunen?

o Saksbehandling

• Barn og unges synspunkter og rett til å bli hørt i saker som angår den enkelte

• Tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og eksternt – også frivilligheten

• Barns oppvekstsvilkår, herunder 

o Barn som lever i fattigdom 

o Barn med funksjonsnedsettelse 

o Kommunale planer



Første fokusgruppeintervjuer er gjennomført

En god atmosfære

Dette legger grunnlaget for gode resultater. Mottagelsen og rommet var hyggelig. Deltakerne har 

forberedt seg en del.

Åpen innledning

Kommunen snakket om temaet/utfordringsbildet sett fra kommunen ståsted. 

Styring av temaene

Diskusjonene var åpne nok til at deltakerne kunne  utveksle erfaringer og kommentere hverandres 

synspunkter. Vi skifter tema når det virker som om deltakerne har snakket om det de vil si

Gruppedynamikk

Det har vært balanse i gruppen. Aktive deltakere. Samtidig skal man sørge for at samtalen holder 

seg til fokusgruppens emne, og vurdere om de nye emnene eller vinklene som eventuelt dukker 

opp i løpet av fokusgruppen skal forfølges eller utdypes. Alle skal komme til orde.



Datakondensering…



Hva med barn og unges egen medvirkning i denne «runden»?



Møtet med barn og unge

Velkommen. Vi sier litt om hvem vi er

Ungdommene forteller litt om hvem de er – skole og klassetrinn, (rolle?)

Kort informasjon 

≡ Vi er rundt og snakker med kommunene om FNs barnekonvensjon.  Barnekonvensjonen er en 

avtale mellom nesten alle land i verden. Den sier noe om hvordan alle barn i verden skal ha det. 

Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov. Hva betyr dette? Dette betyr at 

de som bestemmer i Norge, må passe på at de følger det konvensjonen sier. 

≡ Vi skal samle alle opplysningene i hele Østfold og skrive noe om hvordan det er i Østfold. Det gjør vi 

om to år. Alt blir anonymt. Vi gir også en tilbakemelding til kommunen deres. Da er det helt anonymt 

for både barn og voksne som var med og bare i korte punkter. 

≡ Det er helt greit å si en god del, ikke så mye, eller litt – det er helt i orden å ikke ha noen mening 

også. 



I Spydeberg og 

Halden snakket 

vi med barn og 

unge

Samtaleguide Notat



Fylkesmannens visjon:

Alle barn og unge i Østfold skal ha det bra 

-

bli sett, hørt og ivaretatt 

• Barn og unge skal ha rett hjelp til rett tid - tidlig innsats

• Barn og unge skal ha medbestemmelse i saker som angår dem selv

• Barn og unge skal få tjenester som er samordnet og koordinert


