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Mandat:
Planlegging og etablering av Familiens
hus i Levanger kommune :
1. Virksomhetsplan for Familiens hus, og
2. Restaureringsplan
for Rolfsfjorgården og romprogram for
Familiens hus.

Hva er Familiens hus?

Indikert nivå – nødvendig for enkelte

Selektert nivå – nyttig for noen

Universelt nivå – bra for alle
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Hvorfor Familiens hus?
•
•
•
•
•

Kvalitetsutvikling i tjenestene til barn og unge
Tidlig innsats
Samordnet innsats
Åpenhet og brukerinvolvering
Smart ressursbruk

Føringer fra sentrale myndigheter
•

•

•
•

Skole - Vi må bort fra en "vente og se" – holdning i norsk skole. I dag er det altfor mange elever som
strever faglig og sosialt, og som ikke får hjelp tidlig nok. For å hjelpe disse barna må vi ta tak i problemene
med én gang de oppstår, understreker statsminister Erna Solberg. Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst –
tidlig innsats og kvalitet i skolen - Forsterket plikt til tidlig innsats
Barnevern – Barnevernreformen - Forebygging av omsorgssvikt handler i stor grad om å gi familiene støtte
og hjelp som bidrar til å styrke barns omsorgssituasjon. Bedre samordning av tjenestene som møter barn
og familier vil bidra til helhetlig støtte og hjelp. Slik vil flere barn og familier få rett hjelp til rett tid.
Helsestasjon og skolehelsetjenesten: omfattende satsning på oppbemanning for å styrke det universelle
nivået og tilstedeværelse på arenaer for barn og unge. Målsetning er tidlig innsats.
Barnehage: April 2018 - Styrker tidlig innsats i barnehagen: Vi skal bygge et sterkere lag rundt hvert
enkelt barn. Det er viktig at overgangen fra barnehage til skole blir bedre. Vi må også ha en
bemanningsnorm som sikrer at alle barn har nok ansatte rundt seg uansett hvilken barnehage de går i, sier
kunnskaps- og integreringsmininister Jan Tore Sanner.

•
Pressemelding 1.6.2018 fra Kunnskapsdepartementet:
Til høsten innfører regjeringen samarbeidsplikt for skole og barnehageeiere som vil gi barna en bedre
overgang, og en plikt for skolene å samarbeide med andre kommunale institusjoner som
kommunehelsetjenesten for å gi barna bedre oppfølging.

Hvor er vi nå?
• Prosessen rundt Familiens hus er gjenstand for følgeforskning
fra Universitetet i Tromsø. Her får vi innsikt i både
medarbeider- og brukerperspektiver knyttet til kvalitet og
samordning av kommunes innsats og tiltak.
• Vi har iverksatt flere utviklingsprosesser som ledd i arbeide
med Familiens hus, både på tvers og i egen organisasjon.
• Vi har kjørt brede medvirkningsprosesser for å sikre
brukermedvirkning.
• Virksomhetsplan ferdigstilles inne midten av juli.
• Foreløpig prosjektrapport ferdigstilles 22.6.2018.

Hva skjer i andre kommuner?
Bergen kommune vil gjøre det enklere for familier å få tilgang til mange av de gode forbyggende
hjelpetiltakene som i dag forutsetter vedtak fra barnevernet. Samt sørge for bedre samhandling og
koordinering av tjenestene i kommune og utenfor.
- Bergen kommune vil oppretter ressurssenter for barn, unge og deres familier, Barne- og familiehjelpen i
bydelene.
Trondheim kommune vil utvikle nye familie- og nettverkstiltak slik at barn og unge kan bo
hjemme, og ved mer bruk av familieråd i barnevernet. Kommunen vil intensivere arbeidet med å
videreutvikle tiltak og metoder overfor risikoutsatte barn og deres familier. Det er ønskelig å i
større grad vri innsatsen gjennom forebyggende barnevern til familier som har barn i
aldersgruppen 0-6 år .
- Trondheim kommune vil i løpet av 2018 samlokalisere en helsestasjon og tverrfaglige støttetjenester i et
familiesenter i bydelene.

Overordnet mål
«Familiens hus skal utvikles som
en samhandlingsmodell, med
integrerte tverrfaglige tjenester
(…). Familiens hus skal ha en
sterk folkehelse- og
nærmiljøforankring hvor
overordnet målsetting er å
fremme trivsel og god
helseutvikling, samt forebygge
utviklings- og helserelaterte
problemer hos barn, unge og
deres foreldre».

