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Sammendrag 

Bestilling Formål Problemstillinger 

Kontrollutvalget 

sak 4/2021, 

2.2.2021 

Prosjektets formål er å vurdere 
det samlede tjenestetilbudet 
overfor barn og unge generelt, 
med særlig fokus på 
problembelastninger knyttet til 
oppvekst i Nesodden kommune. 
Ut ifra tilgjengelig informasjon 
skal det vurderes hvilke 
kommunale tiltak som har effekt, 
hvilke som er usikre og hvilke 
virkemidler som kommunen per i 
dag mangler for god 
måloppnåelse. Kommunens 
samarbeid med frivillig sektor, 
regional og statlig virksomhet 
skal tas med i vurderingen.   

1. Har Nesodden kommune et tilbud som er 
dimensjonert/tilpasset etter barn og unges 
behov? 
 

2. Har Nesodden kommune oversikt over de forhold 
som kan være negative (påvirke) for barn- og 
unges oppvekst og utvikling?  
 

a. Herunder hvilken kunnskap foreligger om 
oppvekstforholdene i Nesodden 
kommune generelt og kritiske forhold 
knyttet til dette? 

3. Hvilke tiltak er iverksatt for å forebygge og 
avhjelpe mot blant annet: 

 Rusproblemer 
 Barnefattigdom 
 Ungdomskriminalitet 
 Frafall i skolene 
 Ensomhet 
 Vold og trusler 
 Vanskeligheter i hjemmet. 

i. Økonomiske forhold 
ii. Boligforhold 
iii. Samlivskrise 
iv. Mishandling i familieforhold 
v. Seksuelt misbruk osv. 

4. Evalueres iverksatte tiltak:  

 Hvilke tiltak har gitt positive resultater? 
 Hvilke tiltak har ikke gitt ønsket resultat? 
 Blir barn og unge hørt? 

 

5. Samarbeides det internt og eksternt for å bedre 
barn og unges oppvekst og utvikling: 

 Gjennomføres det evalueringer av 
samarbeid? 

 Hvordan oppleves samarbeidet fra de 
eksternes side? 

 

Metode og praktisk gjennomføring 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt i "RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon".  

 Samtaler og dialog med ledere og ansatte i kommunens enheter 
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 Gjennomgang av skriftlige dokumentasjon, prosedyrer og rutiner på området 
 Tilgjengelige statistikk og rapporter på ulike tjenesteområder 

 

Hovedfokuset i revisjonen er på systemnivå. 

Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene har vi i hovedsak benyttet kommuneloven1, barnevernsloven2, 

folkehelseloven3, helse- og omsorgstjenesteloven4, samt rundskriv og retningslinjer fra sentrale 

myndigheter.  

Oppsummering og konklusjoner 

Revisjonens vurdering er at Nesodden kommune har hatt et økt fokus på å legge til rette for et godt 

oppvekstmiljø for barn og unge. Opprettelsen av prosjektet Oppvekst 2025 med en tilhørende 

kommunestyrebevilgning på 1 mill. kr rettet mot tiltak for barn og unge på Nesodden er b.la. et resultat av 

dette. Etter vårt skjønn har Nesodden kommune et tilfredsstillende tilbud til barn og unge når det gjelder 

å legge til rette for et godt oppvekstsvilkår. 

Nesodden kommune har flere kilder til kartlegging av barn og unges oppvekst og utvikling. 

Ungdataundersøkelsen og egne spørreundersøkelser er sentrale kilder. Vår vurdering er at Nesodden 

kommune har tilstrekkelige arenaer for å ha oversikt over de forhold som påvirker oppvekstsvilkår for 

barn og unge. Det er imidlertid viktig at denne kunnskapen også kommer fram til øverste ledelse, slik at 

endring av tilbud kan forankres i ledelsen og at rammevilkårene for utøvelse av tjenesten kan tilpasses 

behovet best mulig.  

Det er flere aktører som jobber med å å møte ungdommen der de er. Vi ser det som svært positivt at det 

nå er etablert ungdomsklubber på Sletta gjennom Fellesverket og på Fagerstrand. Det har blitt satt fokus 

på arbeid mot rus på Nesodden og målet er å få til en varig endring av holdninger blant ungdommen.  

Det er viktig at det samarbeides godt med frivilligheten, de er store bidragsytere bl.a. mot 

barnefattigdom. Nesodden kommune har også flere tilbud på dette området.  

Det er jobbet med å øke kunnskapen omkring vold og overgrep. Det bør vurderes om denne kunnskapen 

bør styrkes ytterligere gjennom de tilbud som Krise- og incestsenteret eller andre tilbyr. 

Våre undersøkelser viser også at Nesodden kommune har flere arenaer for å evaluere de tilbudene som 

gis til barn og unge på individ og på gruppenivå.  

 

1 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)- LOV-2018-06-22-83 
2 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) Lov-1992-07-17-10 
3 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) LOV-2011-06-24-29 
4 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgstjenesteloven)- LOV-2011-06-24-30 
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Unge i Nesodden kommune blir involvert på flere arenaer, Ungdomsrådet er sentralt her. Ungdommen 

har også sittet i en referansegruppe for fordeling av «ungdomsmillionen». Ungdom vil også bli involvert i 

de tilbud som gis på ungdomsklubbene.  

En stor del av det tilbudet som gis til barn og unge er samlet under samme kommunalområde og samme 

kommunalsjef. Kommunalsjefen har påpekt at det samarbeides godt på tvers av tjenestene innen 

kommunalområdet. Informanter har opplyst at samarbeidet kan bli bedre med tjenester fra andre 

kommunalområder.  

Eksterne aktører opplyser at det er et godt samarbeid med Nesodden kommune. Det er påpekt 

viktigheten av å legge til rette for at frivilligheten også blir inkludert i forbindelse med sentrale prosesser. 

slik at tilbudet totalt sett for kommunens innbyggere, kan bli best mulig.  

Anbefalinger 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale kommunedirektør / Nesodden kommune å 

gjennomføre følgende: 

 Sørge for at tilstrekkelig informasjon om barn og unges oppvekstsvilkår kommer fram til 

kommunedirektøren. 

 Legge til rette for tilstrekkelig samspill med frivilligheten på området. 

 Sikre tilstrekkelig kompetanse og bemanning i helsesykepleiestillingene. 

 Vurdere innspill om tiltak omkring bolig for vanskeligstilte enslige med barn.  

 Vurdere å styrke kompetansen ytterligere når det gjelder å avdekke vold og overgrep. 

Et utkast til rapport er blitt oversendt kommunedirektøren til uttalelse. Kommunedirektørens uttalelse i 

brev av 17. desember 2021 er vedlagt rapporten. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Nesodden vedtok i sitt møte 2. februar 2021.  -sak 4/2021 en forvaltningsrevisjon på 

området oppvekstsvilkår for barn og unge.  

Helsetjenester er et av områdene vurdert i risiko- og vesentlighetsanalysen (ROV). Området er i forslag 

til plan for forvaltningsrevisjon konkretisert til psykisk helsearbeid blant barn og unge. 

1.2. Formål og problemstillinger 

Prosjektets formål er å vurdere det samlede tjenestetilbudet overfor barn og unge generelt, med særlig 

fokus på problembelastninger knyttet til oppvekst i Nesodden kommune. Ut ifra tilgjengelig informasjon 

skal det vurderes hvilke kommunale tiltak som har effekt, hvilke som er usikre og hvilke virkemidler som 

kommunen per i dag mangler for god måloppnåelse. Kommunens samarbeid med frivillig sektor, 

regional og statlig virksomhet skal tas med i vurderingen. 

Prosjektet foreslås med følgende problemstillinger: 

1. Har Nesodden kommune et tilbud som er dimensjonert/tilpasset etter barn og unges behov? 
 

2. Har Nesodden kommune oversikt over de forhold som kan være negative (påvirke) for barn- og 
unges oppvekst og utvikling?  
 

a. Herunder hvilken kunnskap foreligger om oppvekstforholdene i Nesodden kommune 
generelt og kritiske forhold knyttet til dette? 
 

3. Hvilke tiltak er iverksatt for å forebygge og avhjelpe mot blant annet: 

 Rusproblemer 
 Barnefattigdom 
 Ungdomskriminalitet 
 Frafall i skolene 
 Ensomhet 
 Vold og trusler 
 Vanskeligheter i hjemmet. 

i. Økonomiske forhold 
ii. Boligforhold 
iii. Samlivskrise 
iv. Mishandling i familieforhold 
v. Seksuelt misbruk 

4. Evalueres iverksatte tiltak:  

 Hvilke tiltak har gitt positive resultater? 
 Hvilke tiltak har ikke gitt ønsket resultat? 
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 Blir barn og unge hørt? 
 

5. Samarbeides det internt og eksternt for å bedre barn og unges oppvekst og utvikling: 

 Gjennomføres det evalueringer av samarbeid? 
 Hvordan oppleves samarbeidet fra de eksternes side? 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 

Som det går fram av problemstillingene i kulepunktene i kapittel 1.2, er det vedtatt relativt konkrete 

problemstillinger for forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og 

temaer som faller inn under de problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2. Vurderinger og 

konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene.  

Undersøkelsen er avgrenset til kommunens forebygge innsats og tiltak for aldersgruppen 0- 23 år.  

1.4. Organisering 

Nesodden kommune er organisert i fem kommunalområder: 

 

Denne revisjonen berører kommunalområdene Helse, omsorg og sosial, Skole barnehage og Oppvekst 

og Kultur næring og idrett. Kommunalområdene Skole, barnehage og oppvekst består av 19 virksomheter 

og fire avdelinger, hver skole og barnehage er egne virksomheter. Kommunalområde Helse, omsorg og 

sosial består av sju virksomheter og 36 avdelinger. Kommunalområdet kultur, næring og idrett består av 

fem avdelinger/ fagområder. 
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2. Metode 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 
Standard for forvaltningsrevisjon"5 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse, samtaler 

med to kommunalsjefer, fire virksomhetsledere, fire avdelingsledere, tre fagkoordinatorer/ fagledere, 

helsesykepleiere, miljøveiledere, jobbspesialist i NAV, prosjektleder Oppvekst 2025. Totalt 21 kommunalt 

ansatte. I tillegg har vi intervjuet politikontakt, leder av Krisesenteret, leder av Ressurskafeen, og daglig 

leder av Fellesverket. Vi har også hatt samtaler med leder av ett idrettslag, her ble flere invitert uten at de 

møtte opp. Vi har også hatt samtaler med foreldre. Vi har i to omganger gjort forsøk på å få kontakt med 

elever, men dette har ikke latt seg gjennomføre.  

Vi mener det er samlet inn et tilstrekkelig faktagrunnlag til å belyse problemstillingene og 

revisjonskriteriene.  

Vi viser til kapittel 1.3 for eventuelle avgrensinger i prosjektets omfang.  

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg6. 

  

 

5 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

6 Vedlegg 3 – Metode 
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3. Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene7 har vi i hovedsak benyttet helse- og omsorgstjenesteloven, 

barnevernsloven og lov om folkehelsearbeid. I tillegg har revisjonen tatt i bruk veiledere fra relevante 

direktorater og kommunens egne rutiner i utarbeidelsen av revisjonskriterier.  

 Lov om kommuner og fylkeskommuner LOV-2018-06-22-83 

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa LOV-1998-07-17-61 

 Lov om barneverntjenester LOV-1992-07-17-100 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester LOV-2020-06-19-78 fra 01.07.2020 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen LOV-2009-12-18-131  

 Lov om folkehelsearbeid LOV-2011-06-24-29  

 Lov om helsepersonell m.v. LOV-1999-07-02-64  

 FOR 2012-06-28 nr. 692: Forskrift om oversikt over folkehelsen  

 FOR 2003 -04-03 nr 450: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  

 FOR 2011-12-16 1256: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator  

 Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge 

Kriteriene er ikke nødvendigvis uttømmende for ethvert krav som stilles til alle sider av arbeidet innenfor 

området. Kriteriene er oppstilt etter revisjonens vurdering av hva som er det sentrale, basert på en 

vurdering av virksomhetens egenart og regelverket den forvalter. 

Kommunens tilbud til barn og unge 

Den første problemstillingen er: 

 Har Nesodden kommune et tilbud som er dimensjonert/tilpasset etter barn og unges behov? 

Kommunen har ansvar for at barn og unge har gode oppvekstvillkår og for å forebygge psykiske og 

sosiale problemer (Q-16/2013, s. 2). Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å 

legge til rette for et godt oppvekstmiljø for alle. Det er et samfunnsansvar som deles av mange. 

Forebyggende innsats er forankret i en rekke lovverk og ansvaret fordelt mellom mange offentlige 

tjenester og aktører. Forebyggende innsats for barn og unge favner alt fra generelle oppvekstsvilkår for 

alle barn i kommunen til spesifikke tiltak på individnivå.  

Opplæringsloven § 9 A omhandler elevene sitt skole miljø. Alle elever har rett til et trygt og godt 

skolemiljø. 

 

7 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og 
vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 
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Barnevernsloven § 1-5 sier at barn har rett til nødvendige barnevernstiltak. Kapittel 3 i loven omhandler 

kommunens og barvernstjenestens generelle oppgaver. Her framgår bl.a. kommunen skal følge nøye 

med i de forhold som barn lever under. Barnevernstjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket 

omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og 

sette inn tiltak i forhold til dette.  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 sier at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i 

kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og 

brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 

rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. §3-2 beskriver hva kommunen skal 

tilby. Dette er bl.a. helsetjeneste i skolene og helsestasjonstjeneste.  

§3-3a sier at kommunen skal ha særlig oppmerksomhet på å ta imot pasienter og brukere som står i fare 

for å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep.  

Rundskriv Q-16 beskriver tre nivåer for å arbeide med forebyggende tiltak 

 
 
 

 
 
Rundskrivet skisserer også noen grunnleggende forutsetninger for å ha et godt forebyggende arbeid. 

 Barn og unges medvirkning 

 Å tilrettelegge for et godt oppvekstmiljø forutsetter kunnskap om hva barn og unge selv 

ønsker og har behov for. Denne kunnskapen får vi best gjennom brukerinnflytelse, for 

eksempel ved at de det gjelder blir spurt og lyttet til. 

 Helhetlige planer og tydelig ledelse 

 Viktig å sikre koordinering og organisering av arbeidet, med et forpliktende planarbeid 

 Samarbeid på tvers 

 Felles forståelse av problemet, målet og virkemiddel. Gode rapporteringssystemer. 

 Lokal mobilisering og frivillig innsats.  

Universell forebygging
innsats rettet mot hele 
befolkningsgrupper uavhengig 
av risiko
- oppfølging på av jordmor 
helsestasjon for alle mødre

Selektiv forebygging
- tiltak rettet mot grupper med 
kjent og/ eller forhøyet risiko 
for å utvikle problemer
- utlån av utstyr til 
fritidsaktiviteter, 
jente/guttegrupper med 
helsesykepleier

Indisiert forebygging
- tiltak rettet mot individer med 
høy risiko eller klare tegn på 
problemer
- ruskontrakter 
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 Etablere samarbeid med og utløse de ressursene som ligger i frivillig sektor, legge til 

rette for inkluderende møteplasser.  

 Kompetanse  

 De som jobber med barn og unge må ha kunnskap om risiko og hvordan beskytte barn 

og unge er avgjørende for å kunne oppdage dem som er i en vanskelig livssituasjon eller 

utsettes for overgrep. Gode arenaer for forebygging er ofte avhengig av voksne med 

kompetanse til å observere, forstå det de ser og handle.  

  
Har Nesodden kommune et tilbud som er dimensjonert/tilpasset etter barn og unges behov? 

Følgende kriterier kan utledes fra problemstillingen: 

 Kommunen må ha et tilbud som ivaretar kommunens ansvar for forebyggende innsats for barn 
og unge i kommunen 

 Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser og kompetanse i sitt forebyggende tilbud til barn og 
unge 
 
 

 

Oversikt over negative forhold   

Å følge med på barn og unges levekår og hvilke områder og tendenser som kan føre til negative effekter, 

er en forutsetning for at kommunen skal kunne ha et effektivt og treffende selektivt forebyggende 

arbeid. Kommunen har et ansvar for å følge nøye med på de forhold barn i kommunen lever under, samt 

finne og iverksette tiltak som kan forebygge negativ utvikling og omsorgssvikt. Kommunens ansvar for å 

ha oversikt over barn og unges levekår og for å drive forebyggende arbeid, fastslås i flere særlover av 

betydning for denne undersøkelsen. Barnevernloven legger stor vekt på kommunens ansvar for 

forebygging. Etter lovens § 3-1 er kommunen pålagt å drive generell forebyggende virksomhet:  

Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som 
kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.  

I tillegg understreker blant annet også sosialtjenesteloven og folkehelseloven kommunens ansvar for å 

ha oversikt over levekårene til innbyggene i kommunen, og sette inn forebyggende tiltak. 

Sosialtjenesteloven slår i § 12-1 fast at:   

Kommunen skal gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til trekk 
ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som 
kan forebygge slike problemer.  

Folkehelseloven § 5 fastslår at kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i 

kommunen. Bestemmelsen understreker at denne oversikten skal være skriftlig og identifisere 

folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Loven 

understreker at kommunen særlig skal være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller 

opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Oppvekstforholdene for 
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barn og unge endrer seg over tid. For å sikre at de selektive forebyggende tiltakene er målrettede mot de 

forhold som er negative for barn og unge, bør tiltakene være basert på jevnlige, systematiske 

kartlegginger og vurderinger av risikoer.  

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

Har Nesodden kommune oversikt over de forhold som kan være negative (påvirke) for barn- og 
unges oppvekst og utvikling?  
 

a. Herunder hvilken kunnskap foreligger om oppvekstforholdene i Nesodden kommune 
generelt og kritiske forhold knyttet til dette? 

 

Følgende kriterier kan utledes fra problemstillingen: 

 Kommunen må ha et system for å kartlegge barn og unges oppvekstsvilkår 

 

 

 
 
  
Forebygging 

Kommunen har ansvar for at det forebyggende arbeidet for barn og unge er helhetlig og koordinert. Det 

er en rekke kommunale aktører som har selvstendig ansvar for oppvekstsvilkårene til barn og unge, Det 

er uheldig når barn og unge opplever å bli skjøvet fra tjeneste til tjeneste uten å få hjelp, eller får hjelp fra 

flere kommunale instanser, uten at hjelpa er koordinert (NOU 2009:22). Det er med andre ord et behov for 

et god samordnet, helhetlig og koordinert forebyggende arbeid til barn og unge.  

Hvilke tiltak er iverksatt for å forebygge og avhjelpe mot blant annet: 

 Rusproblemer 
 Barnefattigdom 
 Ungdomskriminalitet 
 Frafall i skolene 
 Ensomhet 
 Vold og trusler 
 Vanskeligheter i hjemmet. 

Følgende kriterier kan utledes fra problemstillingen: 
 

 Kommunen bør ha iverksatt tiltak med bakgrunn i avdekkede behov 
 Enheter må ha rutiner for å fange opp barn og unge som kan ha behov for hjelp 
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Evaluering 

For å kunne oppfylle kravene i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og opplæringsloven §9 A, må 

kommunen evaluere de tilbud man gir.   

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

Evalueres iverksatte tiltak:  
 Hvilke tiltak har gitt positive resultater? 
 Hvilke tiltak har ikke gitt ønsket resultat? 
 Blir barn og unge hørt? 

 

Følgende kriterier kan utledes fra problemstilling: 

 Kommunen må ha et system for å evaluere de iverksatte tiltakene 

 Kommunen bør innhente informasjon fra brukere/ pårørende i evalueringen 

 
 

Samarbeid 

Kommunen har ansvar for at det forebyggende arbeidet for barn og unge er helhetlig og koordinert. Det 

er en rekke kommunale aktører som har selvstendig ansvar for oppvekstsvilkårene til barn og unge, og 

det er uheldig når barn og unge opplever å bli skjøvet fra tjeneste til tjeneste uten å få hjelp, eller får hjelp 

fra flere kommunale instanser, uten at hjelpa er koordinert (NOU 2009:22). Det er med andre ord et behov 

for et god samordnet, helhetlig og koordinert forebyggende arbeid til barn og unge.  

  

Kravet om at kommunen må samordne mellom de ulike aktørene og tjenesteyterne som jobber 

forebyggende med barn og unge utover den enkelte tjenestes samhandlingsplikt, er hjemlet både i 

kravene om internkontroll i barnevernloven og i forskriftene til sosialtjenesteloven. I flere rundskriv peker 

Barne- og familledepartementet på at for å unngå at det forebyggende arbeidet «blir tilfeldig og 

fragmentert, er det nødvendig at virksomheten inngår i en formalisert struktur slik at den setter varige 

spor» (BFD 2005). Det vises videre til at «mange kommuner har erfart at uformelle samarbeidsrelasjoner 

kan føre til at mye godt arbeid blir utført, men faren ligger i det blir sårbart og lett faller bort hvis en av 

hovedaktørene forsvinner» (BFD 2005).   

 

Det er derfor viktig at kommunen lager formaliserte systemer og rutiner som gjør det enkelt å 

samarbeide (Q16/2013). Kommunen står ellers fritt i hvordan den velger å organisere sine 

samarbeidsstrukturer (BUF-dir 2015). Nasjonale føringer legger vekt på viktigheten av samordning på 

tvers av fagområder og forvaltningsnivåer (BLD 2013). Etablerte systemer og rutiner som nedfeller en 
felles forståelse av problemer, mål og virkemiddelbruk er ofte en forutsetning for gode resultater av slik 

samordning.   
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Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

Samarbeides det internt og eksternt for å bedre barn og unges oppvekst og utvikling: 
 Gjennomføres det evalueringer av samarbeid? 
 Hvordan oppleves samarbeidet fra de eksternes side? 

 
Følgende kriterier kan utledes fra problemstillingen: 

 Kommunens relevante aktører bør ha faste møtepunkter og arenaer for samarbeid 

 Enhetene i kommunene må sikre at det jobbes tverrfaglig. 
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4. Kommunens tilbud til barn og unge 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

1. Har Nesodden kommune et tilbud som er dimensjonert/tilpasset etter barn og unges behov? 
 

 
Følgende kriterier kan utledes fra problemstillingen: 

 Kommunen må ha et tilbud som ivaretar kommunens ansvar for forebyggende innsats for barn 
og unge i kommunen 

 Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser og kompetanse i sitt forebyggende tilbud til barn og 
unge 

 
 

4.1. Aktører og deres ansvar i tilbudet til barn og unge 

Det er en rekke tjenester i Nesodden kommune som har oppgaver rettet mot tilbud og oppfølging av 

barn og unge. I kapitlene under er det en gjennomgang av disse tjenestene med en kort beskrivelse av 

hvordan de selv beskriver egen innsats opp mot barn og unge, enkelte rutiner og noe informasjon fra 

kommunens nettside blir også presentert. Det ytes tjenester både fra kommunalområdene: Skole, 

barnehage og oppvekst, Kultur næring og idrett og Helse omsorg og sosial. I tillegg er det omtalt noen 

eksterne aktører. Det er under også redegjort for sentralt planverk som kommunen har utarbeidet. 

4.2. Skole, barnehage og oppvekst 

Helsestasjon for ungdom: Dette er et tilbud for alle unge fra 12-25 år. Her kan man komme med alle typer 

spørsmål og problemstillinger rundt kropp og helse. Tilbudet er åpent to dager i uka. 

Prosedyre for helsestasjon for ungdom er utarbeidet. Formålet er å gi et lavterskeltilbud til ungdom 

mellom 12-25 år og å gi den enkelte ungdom kunnskapsgrunnlag for å ivareta egen helse, samt gi støtte 

og hjelp i forhold til psykisk, fysisk og seksuell helse. 

Ungdom kan uten timebestilling motta gratis veiledning, råd og hjelp. Helsepersonell kan være 

behjelpelig med: 

 Somatisk helse 

 Samliv, seksualitet og pubertet 

 Prevensjon, nødprevensjon, svangerskap og abort 

 Kjønnssykdommer, infeksjoner, forebygging og behandling. 

 Psykisk helse 

 Spiseforstyrrelser 

 Livsstil 

 Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 
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 Rusmidler 

 Familieproblemer 

Helsestasjonen består av lege, helsesykepleier, fysioterapeut og jordmor. Det samarbeides tverrfaglig 

med andre instanser og brukere kan henvises ved behov for fastleger, ergoterapeut og ruskonsulent. 

Helsesykepleiere skolene : Skolehelsetjenesten har de samme overordnede mål som helsestasjon for 

barn (fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge 

sykdommer og skader. 

Alle ungdomsskoler og den videregående skole har helsesykepleiere på skolene. På ungdomsskolene er 

det bemanning fire ganger i uka. Helsesykepleierne opplever at det er en lav terskel for elevene å 

komme med sine utfordringer. De har mange samtaler en til en med elevene. På 8. trinn skal alle elever 

inn til helsesamtale, slik at man når alle elevene på det trinnet. Formålet med denne samtalen er å 

fremme livsmestring og å bidra til sunne livsvalg, skaffe informasjon om trivsel, mestring og 

helseproblemer og vurdere behov for videre oppfølging og henvisning. 

Helsesykepleiere gjennomfører også undervisning på alle trinn, blant annet om seksuell helse, 

Skolehelsetjenesten har også oppgaver innenfor forebygging av mobbing og mistrivsel, og psykiske 

plager, forebygging bruk av rusmidler, oppfølging av elever med bekymringsfullt fravær.  

Ifølge KOSTRA statistikk hadde Nesodden kommune om lag 9 årsverk som helsesykepleier. Det tilsvarer 

16,5 stilling pr. 10 000 innbyggere. Dette er omtrent det samme som Vestby, men noe lavere enn Nordre 

Follo og Ås. Frogn har ikke rapportert tall for 2020, men lå høyere enn Nesodden de foregående år, Det 

er fra kommunens side påpekt at det er krevende å få rekruttert helsesykepleiere. Det er ansatt noen 

sykepleiere som er i gang med videreutdanning. Ser man på antall årsverk på helsestasjoner og i 

skolehelsetjenesten pr. innbygger (0-20 år) er antallet omtrent som de andre omkringliggende 

kommunene. Det har vært en økning fra 2017 til 2020 for Nesodden og de fleste Follo- kommunene. 

Det er utarbeidet prosedyre for skolehelsetjenesten (6-20 år). Prosedyren skal bidra til å fremme psykisk 

og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdom og skader. 

Hovedoppgaver: Forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge på individ, gruppe og 

samfunnsnivå: 

- helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/ henvisning ved behov 

- forebyggende psykososialt arbeid 

- opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper 

- hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet 

- samarbeid med skolene om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og 

arbeidsmiljø for elever 

- bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker 

det 

- samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov, herunder kroniske syke 

og funksjonshemmede 
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Det er utarbeidet en plan for skolehelsetjenesten; her framgår årlige oppgaver på hvert trinn fra 1. til 10. 

Miljøveiledere: Det er miljøveiledere på alle ungdomsskolene. To av disse er under utdanning som 

PMTO8 terapeuter. Målet er at disse skal holde kurs i foreldreveiledning på 6.-7. trinn. Miljøveilederne 

oppgir å jobbe aktivt i skolemiljøet. Det tilbys en rekke aktiviteter etter skoletid, disse kan variere fra skole 

til skole på bakgrunn av de praktiske forutsetningene ved skolen. Miljøveilederne opplyser å samarbeide 

med alle instanser i kommunen som har behov for dette. De jobber også aktivt mot skolevegring og det å 

øke skolenærværet. Miljøveilederne er organisert under PPT.  

Det er utarbeidet en arbeidsbeskrivelse for miljøteam, her framgår det at hovedområder og målsettinger 

skal være:   

Hovedområder: 

 Elevenes rett til et trykt og godt læringsmiljø. Miljøveileder er i første omgang en ressursperson 

som i tillegg til lærer støtter det gode arbeidet skolene allerede gjør, ved å bidra med 

tilrettelegging og systematisk arbeid som fremmer gode mestringsopplevelser, godt elevmiljø 

som igjen gir et positivt læringsutbytte. 

 Samarbeid med og deltagelse i rusteam (BU) i kommunen. Arbeide med tiltak beskrevet i 

«tjenestebeskrivelse for rusarbeid i Nesodden kommune» 

 Oppfølging av skolefravær hos enkeltelever. 

Målsetting: 

 Etablere gode relasjoner, både med elev og ansatte. 

 Fremme mestring, ansvar og læring 

 Bidra i det tverrfaglige arbeidet med å jobbe for et trygt og godt læringsmiljø for elevene 

 Forebygge bruk av rusmidler i ungdomsskolealder 

 Bidra til tett oppfølging av elever som er i ferd med eller har utviklet et rusproblem. 

Videre er det listet opp en rekke detaljerte eksempler på oppgaver for miljøveilederne. 

Det er opplyst at stillingene som miljøveilederne ble opprettet for å sikre kravene i Opplæringsloven § 9A 

om at skolene skal sikre et godt og trykt skolemiljø. 

Barnevern: I barnevernstjenesten er det 16 årsverk, i 2019 ble det gjennomført en omorganisering. Det ble 

en dreining fra å være generalister til å organisere tjenesten i team etter oppgaver. KS konsulentene var 

engasjert i denne omorganiseringen. Man har også i stor grad satset på jevnlig veiledning inn mot ansatte 

og pågående saker. Barnevernsleder oppgir at det er et godt samarbeid med hele barne- og 

oppvekstsektoren i kommunen. Ved rapportering til statsforvalteren for 3. kvartal 2020 var det ingen 

fristoverskridelser. Antall saker har hatt en liten oppgang fra 2019 til 2020 (210 til 237). Ifølge KOSTRA er 

det bare Frogn kommune i Follo som bruker mere penger på barnevern pr. innbygger (0-22 år) enn 
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Nesodden. Frogn er også den kommunen som har flest barn med barnevernstiltak. Nesodden har det 

samme prosentvise antallet barn med barnevernstiltak som de andre Follo-kommunene, men bruker 

mere penger enn disse.   

Nesodden kommune er deltager i det interkommunale samarbeidet Follo barnevernvakt. Nordre Follo 

kommune er vertskommune for samarbeidet. Virksomheten skal ivareta barnevernoppgaver av akutt 

karakter på de tider av døgnet hvor barnevernstjenesten er stengt i kommunene.     

Det er utarbeidet en internkontrollrutine for barnevern. Formålet er å sikre at kommunen utfører 

oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov om barnevernstjenester. Barnevernstjenesten skal ha 

gjennomgang av internkontrollen en gang pr år. Den beskriver 8 områder som er viktig for at arbeidet skal 

fungere. 

PPT: PP-tjenesten sitt mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever 

og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Tjenesten skal også bistå skoler 

og barnehager i deres arbeid med å skape god faglig og sosial utvikling for alle barn og elever i 

kommunen. PPT er sakkyndig instans blant annet ved:  

 vurdering av behov for utsatt eller framskutt skolestart 

 vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder 

 vurdering av behov for spesialundervisning i grunnskolealder 

 vurdering av behov for spesialundervisning på grunnskolens område i voksenopplæringen 

Leder av PPT opplyser at de også i stor grad jobber forebyggende både på systemnivå og på individnivå.  

PPT har 11 årsverk inkludert leder og logoped. Antall saker i PPT har hatt en nedgang fra 2019 til 2020 

(550 til 395). Leder PPT opplyser at 4-5 prosent av elevene får spesialundervisning i barne- og 

ungdomsskolen, på videregåendeskoler er det om lag 3 %. Saksmengden oppleves av leder som høy. 

Psykisk helse barn og unge : Fagkoordinator psykisk helse barn og unge (PHBU) forteller at de er et team 

på 6 personer. Det har vært en styrking gjennom høsten, samt at det ble ansatt 2 ungdomsloser som 

jobber direkte med å forhindre/ hjelpe ved skolefravær. Grunntanken til teamet er å ivareta alle barn og 

unge i kommunen som kan ha behov for hjelp, både kortvarig og over tid. Temaets hovedmandat er å 

håndtere lette og moderate vansker for alle mellom 0-20 år. Teamet opplever en høy saksmengde og 

stor pågang på tjenestene. Tjenesten opplyser å ha et tett samarbeid med skole, PPT, barnevern, og 

helsestasjon. Fagkoordinator opplever at det er godt tverrfaglig samarbeid i kommunen. Tjenesten tilbyr 

dropp inn timer, kurs og individuell oppfølging av barn, ungdom og foreldre. Antall saker har gått noe ned 

fra 2019 til 2020 (280 til 245). Tjenesten forklarer noe av nedgangen med at enkelte ikke har ønsket 

bistand under pandemien.  

Skolene: De rektorene vi har intervjuet oppgir at skolene jobber med mange faktorer for å være med på å 

skape en god oppvekst for elevene. Skolene må håndtere komplekse saker og er avhengig av hjelp fra 

andre instanser. Rektorene opplever at det er en lav terskel for å ta opp situasjoner og utfordringer de 

kommer oppi. Ungdomsskolene har etablert team av lærere som går gjennom alle elever i løpet av et 

skoleår for å fange opp de elever som har behov for oppfølging. På barneskolen gjøres tilsvarende arbeid 
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(trinnfokus). Som vurderinger brukes også resultater fra nasjonale prøver, elevsamtaler og 

fraværsstatistikk. 

4.3. Kultur næring og idrett 

Oppvekst 2025: Oppvekst 2025 er et bredt og primærforebyggende prosjekt opprettet for å styrke de 

gode oppvekstsvilkårene for barn og unge i Nesodden kommune ytterligere.  

Hovedmålsetting med prosjektet: 

Prosjektet skal være hoveddrivkraften for å styrke det gode oppvekstmiljøet for barn og unge i 

Nesodden kommune ytterligere  

 Delmål:  

 Den negative utviklingen i Nesodden kommune som vises gjennom de 

siste Ungdataundersøkelsene skal stanses og snus i løpet av prosjektperioden. Det tallfestes at 

Nesodden kommune skal være på landsgjennomsnittet eller bedre i forhold til utvalgte områder i 

Ungdataundersøkelsen der Nesodden har hatt dårlige resultater de siste årene. Konkret skal det 

bli mindre rusbruk, bedre helse både fysisk og psykisk, mer engasjert og involvert 

foreldregruppe, mer inkluderende adferd blant barn og unge, samt etablering av gode og 

positive arenaer og møteplasser.   

 Prosjektet skal være godt synlig ved at det kommuniseres systematisk i ulike kanaler og på ulike 

plattformer.   

 Etter omfattende samtaler med ungdom, foreldre, fagpersoner, politiet og andre, har det etter 

Ungdataundersøkelsen i 2019 kommet fram at det er en liberal holdning til rus i deler av 

ungdoms- og foreldregruppa på Nesodden. Denne kulturen skal endres i løpet av 

prosjektperioden.  

 Prosjektet skal være levende og dynamisk. Nye tiltak kan komme til, og eksisterende tiltak kan 

endres eller fjernes underveis. Likeledes kan ressurspersoner tilknyttet prosjektet endres utover i 

prosjektperioden.   

 Kommunens omdømme som en god oppvekstkommune skal styrkes ytterligere ved å møte 

publikums forventninger, engasjere sivilsamfunnet bredt og synliggjøre kommunens vilje til å ta 

utfordringene på alvor.   

Milepæler:  

 Mandat skrevet og vedtatt  

 Prosjektteam etablert  

 Satsningsområder definert og vedtatt  

 Forebyggingsstrategi utviklet og vedtatt  

 Arbeidsgrupper etablert  

 1 million bevilget av KST i desember til styrking av prosjektet  

 Måldokument utarbeidet  



 

 

 
21 

Nesodden kommune   |   2021   |   Oppvekstsvilkår barn og unge 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

 Referansegruppe etablert  

Kulturskolen: Nesodden kommune har kulturskoletilbud til barn og unge. Totalt gis det i dag et tilbud til 

ca. 300 elever. Kulturskolen er i dag mest en musikkskole med høyt faglig nivå. Ved tidligere innsparinger 

har gruppetilbud som drama og dans blitt lagt ned, og er i dag overtatt av private aktører. De fleste 

lærerne er instrumentalister med primærkompetanse innen en-til-en-undervisning. I tillegg til musikk gis 

det i dag også tilbud innen i animasjon og visuell kunst. Rektor understreker viktigheten av å nå bredere 

gjennom å utvikle nye tilbud. Aktuelle tilbud kan for eksempel være låtskriving, skapende skrivning, 

drama, streetdans og musikkterapi. Utvikling av nye tilbud forutsetter en bevisst og langsiktig rekruttering, 

og tilgang på egnede lokaler. Får man til dette vil kulturskolen kunne tilby flere gruppeplasser.  

Sommerskolen: Nesodden kommune hadde sommeren 2021 ulike tilbud til barn og unge gjennom hele 

sommerferien. Totalt benytter ca. 600 barn seg av tilbudet som var gratis. Det var spesielt søkelys på 

overganger mellom ulike skoleslag. Det ble utarbeidet en egen kurskatalog der alle aktivitetene ble 

beskrevet. Kulturskolen bidro også med to kurs i høstferien uke 40. Disse kursene var også gratis. 

Sletta ungdomshus: Røde Kors er i ferd med å etablere et gratis tilbud for ungdom mellom 13 og 25 år på 

Sletta kafé, kalt Fellesverket. Dette er et tilbud som Røde Kors har etablert i 14 byer i Norge, og vil være 

åpent tre til fire ganger i uka. Aktivitetene i huset vil skje i samarbeid med kulturskolen som etter planen 

vil ha tilbud minimum to dager i uken. Kulturskolen kan pr i dag ikke tilby gratis aktiviteter, men tas inn i 

aktivitetskortet fra 2022. Kommunen er også i ferd med å få en møteplass for ungdom på Fagerstrand 

Ungdomshus, Parlamentet.  

KOSTRA statistikken viser at Nesodden kommune, sammen med Ås kommune er den kommunen i Follo 

som bruker minst andel av driftsutgifter til kultursektoren. Frogn kommune er den kommunen som har 

den høyeste andelen. Tendensen er den samme når det gjelder tilskudd til idretten.    

4.4. Helse omsorg og sosial 

FACT Ung: Tjenesten ble startet i 2019, dette er et fleksibelt, oppsøkende behandlingsteam med brukere 

i aldersgruppen 12-25 år. Tjenesten tar inn nye brukere fram til de er fylte 18 år, men de kan følges opp til 

de er 25 år. Kriteriet for å få hjelp er at det er mistanke om moderate til alvorlige psykiske 

helseutfordringer hos den unge. Andre hjelpetiltak i kommunens tjenester for barn, unge og familier skal 

være prøvd ut før FACT Ung er aktuelt. FACT Ung-teamet består av syv ansatte med bred erfaring fra 

psykisk helsearbeid med barn, unge og voksne, familie- og rusarbeid. Faggruppene i teamet er 

psykologspesialist, IPS konsulent, erfaringskonsulent, familieterapeut, helsesykepleier og 

teamkoordinator/psykiatrisk vernepleier. 

Rusteam barn og unge: Dette er forebyggende og oppsøkende tjenester som ble etablert i 2020 med 

bakgrunn i en omorganisering. Tjenesten har 4,4 årsverk. Rusteamet skal tilby: 

 Foreldreveiledningsprogrammet Utsett! 

 Pårørendegrupper  

 Råd og veiledning 

 Telefonkontakt 
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 Støttesamtaler rus 

 Sosial trening og mestring 

 Hjelp til å koordinere avtaler 

 Ruskontrakter 

 Informasjonsbrosjyre  

Tjenesten oppgir å ha et sterkt fokus på å være synlig i de miljøer hvor ungdom befinner seg. Hver skole 

har egen kontaktperson, også videregående skole. I gjennomsnitt bruker ruskonsulenten ca. 2 timer hver 

dag ute på skolene. De er bl.a. tilgjengelige i friminutter, de opplever at flere elever tar kontakt på skolene. 

De arbeider også tett med miljøveilederne på skolene. Der det er behov for det deltar rusteamet. De 

opplyser også å være deltagere i ressursteam på skolene. Ansatte jobber i turnus slik at de kan oppsøke 

ungdomsmiljøer på kveldstid. Det er fokus å forebygge så tidlig som mulig og skape gode relasjoner til 

ungdommen.  

Teamet øsker å endre holdninger gjennom gode samtaler med ungdommen. For noen vil det også være 

aktuelt med ruskontrakt. I dag er det om lag 4-5 ungdommer som man har inngått en slik kontrakt med.  

Tidligere kunne det være 20-25 personer, endringen har vært et resultat av et bevist valg av 

arbeidsmetoder.  

Tjenesten blir invitert til foreldremøter i 8-10 klasse hvor man gjennomfører 

foreldreveiledningsprogrammet Utsett. Tjenesten gjennomfører også kurs/ workshop om rusmidler til 

elever. Tjenesten oppgir å ha et godt samarbeid med politiet og at man sammen har god oversikt over 

det som rører seg blant ungdommen på Nesodden. 

NAV: Egne jobbspesialister jobber opp mot unge i alderen 18-30 år. Tjenesten jobber aktivt for å fange 

opp ungdom som ikke går på skole, det samarbeids her med andre tjenester i kommunen. Det er viktig å 

få ungdommen inn i aktivitet. Det legges stor vekt på samtaler og det å skape relasjoner. En viktig 

oppgave er å motivere og realitetsorientere ungdommen i sin vei inn i arbeidslivet. 

4.5. Eksterne tilbud  

Krise- og incestsenteret i Follo IKS: Nesodden kommune er deltager i Krise- og incestsenteret i Follo 

sammen med de andre Follo-kommunene. Det gir et tilbud til personer som står i fare for, og/eller bli 

utsatt for mishandling og seksuelle overgrep. Dette er et lavterskeltilbud som er åpent hele døgnet hele 

året og alle tilbud er gratis. Av selskapsavtalen framgår selskapets formål: 

 Å yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i mishandlingssituasjoner, herunder tvangsekteskap, 

kjønnslemlestelse, voldtekt og menneskehandel 

 Å synliggjøre og bekjempe privat vold 

 Å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres 

pårørende 

 Krisesenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det 

ordinære hjelpeapparatet. 
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Selskapet skal primært gi tilbud til voksne og barn hjemmehørende i deltakerkommunene. Sekundært gis 

bosatte utenfor deltakerkommunene hjelp. 

 Selskapet skal gi midlertidig botilbud til mishandlede voksne og barn 

 Gi samtaletilbud til voksne og barn 

 Drive aktivt informasjonsarbeid utad 

 Samarbeide med og henvise til aktuelle instanser i deltakerkommunene, spesialisthelsetjenesten 

og andre for å sikre at hjelpetrengende får adekvat hjelp etter kontakten med krisesenteret. 

Politiet: Øst politidistrikt (Follo politistasjon) har stilinger som politikontakter. Politikontaktene skal jobbe 

kriminalitetsforebyggende på et overordnet nivå i kommunene. Politikontakten oppgir at de følger med 

på trender blant ungdommen. Frogn og Nesodden kommune har felles politikontakt og to forebyggende 

politibetjenter i sitt team. Politikontakten samarbeider også med de øvrige avdelingene i politiet som 

patruljeavsnittet, operasjonssentralen og etterforskningen. Politiet har flere møtepunkter med Nesodden 

kommune.  

Aktivitetstilskudd: Nesodden kommune gir aktivitetstilskudd til lag og foreninger som arbeider for 

fritidstiltak for barn og unge. Støtten skal stimulere til aktiviteter for alle aldersgrupper mellom 5 og 19 år. 

De skal bygge på individuelt medlemskap og være åpne for alle. Totalt mottok 22 lag og foreninger 

aktivitetstilskudd i 2019. Kommunen drifter ca. 125 anlegg for idrett, bad og friluftsliv på Nesodden. 

4.6. Planverk 

Nesodden kommune har utarbeidet Oppvekstplan - Helhet og sammenheng – Sammen skaper vi det 
gode liv. 

Nesodden kommunes visjon er «Sammen skaper vi det gode livet». Kommunalsområdene for helse og 

omsorg, skole, barnehage og oppvekst samt kultur, næring og idrett gir tilbud til de unge på Nesodden. 

Det er en politisk og administrativ ambisjon at Nesodden skal være en god kommune å vokse opp i. 

Familiene møter barnehager, skoler, helsestasjoner, fritidstilbud og hjelpeapparatet gjennom oppveksten. 

Det kreves god samhandling mellom de ulike virksomheter i kommunen, i de politiske utvalgene, foreldre 

og foresatte, frivillighet, organiserte tilbud, ungdomsråd, og eventuelt andre aktører. Oppvekstplanen skal 

sikre helhet og sammenheng i arbeidet rundt barn, unge og deres familier.  

Hovedformålet med planen er å sikre oppfølging av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. 

Planen tar for seg hovedområdene for barns oppvekst. Nesodden kommune skal være en god kommune 

å vokse opp i for alle barn og unge. Dette er en ny plan og erstatter ulike planer som har dekket deler av 

barn og unges oppvekst. Planen skal bidra til en bedre helhet og sammenheng i tiltakene. Det har vært 

en bred involvering blant annet fra barn og unge, ansatte, foresatte og frivillige lag og foreninger. 

Planen beskriver målbildet for oppvekst på Nesodden. Fokusområder er: 

 Trygghet 

 Mestring 

 Trives i dag og glede seg til i morgen 
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Planen beskriver dagens situasjon blant barn og unge i Nesodden. Det er utarbeidet overordnede mål: 

Barnehage og skole 

 Barn og unge opplever gode sammenhenger gjennom hele læringsløpet 

 Barn og unge har grunnleggende ferdigheter og gode forutsetninger til å mestre oppgaver som 

er ukjente og krever innovative løsninger. 

 Barn og unge skal delta i beslutninger som gjelder deres egen læring. Elevene skal også delta 

aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og i sin egen faglige og sosiale utvikling. 

 Barn og unge har sosial kompetanse og opplever tilhørighet og livsmestring 

Barn unge og famille 

 Barn, unge og familier skal oppleve god faglig oppfølging og støtte fra mors liv til voksen alder. 

“Rett hjelp til rett tid”. 

 Virksomhetene i kommunen skal søke tverrfaglighet og faglig forankring i alle eksisterende og 

nye tiltak. 

Kultur, næring og idrett 

 Tilrettelegger for et godt oppvekstmiljø gjennom å skape gode møteplasser med et variert tilbud. 

 Samarbeider med og involverer frivilligheten for å videreutvikle våre tjenester og møteplasser. 

 Bidrar til styrket folkehelse og livsmestring for barn og unge gjennom varierte tilbud 

For hvert av målene over for de tre områdene er det i planen utarbeidet flere tiltak/ strategier/ delmål.  

Plan for psykisk helse og rus (2019-2023) er utarbeidet. Planen er et strategisk dokument som angir mål 

og retningsvalg for kommunens arbeid de neste 4 år på området. Det framgår at planen skal bidra til 

systematisk arbeid for å forebygge og behandle problematikk knyttet til psykisk helse og rus, de to 

feltene sett separat og under ett. Hensikten med en felles plan er å søke felles forståelse og innsikt slik at 

kommunen og samarbeidspartnere har et felles grunnlag for tenkning om utfordringer og løsninger, samt 

å sikre godt tverrfaglig arbeid, samhandling og økt effektivitet. 

Det er omtalt ulike tilbud til barn og unge.  

Helsestasjon for barn og unge: Lavterskeltilbud til barn og unge mellom 13-20 år, tverrfaglig bemannet, 

mål om å avdekke psykiske plager og lidelser, 

Psykisk helse barn og unge (PHBU) : Lavterskeltilbud forebygging av psykiske lidelser, skolefravær og 

rusproblemer. Tilbys raskt og uten ventelister, består av familieterapeut, psykologer LOS (tiltak mot frafall 

i skolen). Utfordringer og tiltak i tjenestene er beskrevet. 

Forebyggende arbeid for barn og unge i skolen : Elevrådene på ungdomsskolene har beskrevet 

utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. De har også kommet med innspill til tiltak. Det er utarbeidet 

en plan for rusforebyggende arbeid for grunnskolene i Follo. Her framgår tiltak og en handlingsplan 
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Kultur og frivilli9het: Ønsker å motvirke utenforskap og ensomhet. Utfordring er behov for koordinering 

og tverrfaglig samarbeid, manglende nærvær av politi, og bedre flyt av informasjon mellom foreldre og 

tjenesten. Tiltak er bl.a. å bruke ungdataundersøkelsen til å identifisere utfordringer og satsningsområder. 

Tjeneste for barn, unge og familier: Tverrfaglig innsats rundt sårbare familier,  

Helsesykepleier på skolene følger opp både på system- og individnivå. Tjenesten gir støttesamtaler til 

barn og foreldre, helsekontroller osv. 

Ruskonsulent: Organisert i virksomhet Psykisk helse og rus for voksne. 

For alle de ovennevnte områdene er det redegjort for mål, utfordringer og tiltak. De ulike områdene som 

er omhandlet i dette kapitlet vil bli nærmere og mer utfyllende omtalt videre i rapporten. 

4.7. Revisjonens vurderinger 

Som omtalt i kapitlene over er det mange aktører som er involvert i det tilbudet som gis til barn og unge 

på Nesodden. Å vurdere om kommunens tilbud er dimensjonert etter barn og unges behov er ikke 

enkelt. Etter vår vurdering har kommunen på plass de tjenester som lovverket stiller krav om. Det er 

tilbud på helsestasjoner, alle skolene i kommunen har helsesykepleiere som er tilgjengelige på skolene 

fire dager i uka. Helsesykepleierne har opplyst at det er lav terskel for når elevene kan ta kontakt, noe 

mange gjør. Alle elever på 8. trinn skal ha samtale med helsesykepleier.   

Det er opplyst at det har vært problemer med å rekruttere helsesykepleiere og at stillinger har stått 

vakante. Sykepleiere i kommunen er i gang med å ta videreutdanning. Helsesykepleiere har også opplyst 

at mange unge har hatt det tungt under den pågående pandemien og har hatt behov for oppfølging. 

Nesodden kommune bør sørge å få på plass tilstrekkelig helesykepleiere, slik at stillinger ikke er vakante 

og at kommunen har tilstrekkelig kapasitet i forhold til behovet. Statistikken viser også at Nesodden 

kommune ligger i nedre sjikt når det gjelder dekning av helsesykepleiere. Vi antar at dette vil kunne 

endre seg når videreutdanning er gjennomført. Antall årsverk på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten 

pr. innbygger (0-20 år) er omtrent som de andre omkringliggende kommunene.  

Barnevernstjenesten foretok en omorganisering i 2019 til å jobbe i team. Det er opplyst at det ikke har 

vært fristoverskridelser ved siste rapportering til Statsforvalteren. Ifølge KOSTRA bruker Nesodden noe 

mere penger relativt sett enn de andre Follo-kommunene. 

Revisjonen ser det også som positivt at tilbudet til barn og unge de siste årene er styrket. Ansettelse av 

miljøveilederne er med på å legge til rette for tilbud på skolene utover det faglige. Psykisk helse barn og 

unge (PHBU) har styrket sine tjenester med ansettelse av 2 ungdomsloser. Fact Ung er også et relativt 

nytt tilbud til barn og unge. Rusteam barn og unge: er en forebyggende og oppsøkende tjenester etablert 

i 2020. Teamet har et sterkt fokus på å være synlige i nærmiljøet. 

Etter vårt skjønn har Nesodden kommune et tilfredsstillende tilbud til barn og unge når det gjelder 

forebyggende innsats og det å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge i Nesodden 
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kommune. Men vi mener likevel at Nesodden kommune bør sørge å få på plass tilstrekkelig 

helesykepleiere, slik at stillinger ikke er vakante og at man har tilstrekkelig kapasitet i forhold til behovet. 
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5. Oversikt over negative forhold 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

3. Har Nesodden kommune oversikt over de forhold som kan være negative (påvirke) for barn- og 
unges oppvekst og utvikling?  
 

a. Herunder hvilken kunnskap foreligger om oppvekstforholdene i Nesodden kommune 
generelt og kritiske forhold knyttet til dette? 

 

Følgende kriterier kan utledes fra problemstilling 2: 

 Kommunen må ha et system for å kartlegge barn og unges oppvekstsvilkår 

 

 

 

5.1. Kartlegging 

Det gjennomføres ulike typer kartlegging av barn og unges oppvekstsvilkår. Sentralt i denne 

kartleggingen er særlig Ungdata-undersøkelsen. Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der 

skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. 

Undersøkelsen er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole 

(ungdata.no). Undersøkelsen omfatter temaer som forhold til foreldre, venner, skole, lokalmiljø, 

fritidsaktiviteter, helse og trivsel. For eldre elever omfatter også undersøkelsen spørsmål vedrørende 

rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold. Nesodden har gjennomført Ungdataundersøkelsen i 2019 

for elever på ungdomsskole (svarprosent på 88%) og videregående skole (svarprosent 60%). Under følger 

utvalgte svar fra undersøkelsen. 

På spørsmål om hvor fornøyd du er med lokalmiljøet der du bor, svarer ungdomsskoleelevene følgende: 
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Av diagrammet ser vi at det ikke er store forskjellen mellom det ungdommen på Nesodden svarer og det 

resten av landet mener. Elever på videregående skole har gitt en litt lavere score (62 % mot 68 %) og 2 

prosentpoeng lavere enn resten av landet. 

På spørsmål om hvor ofte du har vært plaget av ensomhet i løpet av siste, ble det gitt følgende svar: 

 

Av diagrammet ser vi at ungdommen på Nesodden oppgir noe høyere tall når det gjelder å være plaget 

av ensomhet. Også ungdommen på videregående skole oppgir noe høyere tall enn landsgjennomsnittet. 

På spørsmål om hvor mange ganger du har drukket så mye at du har følt deg beruset i løpet av siste år, 

svarer ungdomsskoleelevene følgende: 
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Av diagrammet ser vi at det er høyere andel av ungdom i Nesodden enn resten av landet som oppgir at 

de vært beruset siste året. Også elever på videregående skoler oppgir i større grad å ha vært beruset enn 

resten av landet. 

På spørsmål om du har brukt hasj eller marihuana i løpet av siste år svarer ungdomsskoleelevene 

følgende: 

 

Av diagrammet ser vi at det er 7 % av elevene på Nesodden som oppgir å ha brukt hasj to ganger eller 
flere mot 2 % for resten av landet. Også videregående elever oppgir å ha et hyppigere forbruk enn resten 
av landet. 
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En annen sentral kilde til data omkring ungdom er Oppvekstprofilen som Folkehelseinstituttet utarbeider 

for alle kommuner. Denne viser noen av kommunens styrker og utfordringer og kan benyttes i 

planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø.  

Oppvekstprofilen for Nesodden bekrefter at det i kommunen er større utfordringer med rus enn i andre 

kommuner. For de aller fleste av de 30 områdene som er målt er Nesodden omtrent på gjennomsnittet 

for landet. Områder hvor Nesodden er over gjennomsnittet er bl.a. færre i lavinntektshusholdning, litt 

færre bor trangt enn gjennomsnittet. Færre oppgir å mobbes på 7. trinn og flere oppgir å ha et trygt 

nærmiljø. 

Elevundersøkelser er også oppgitt som kilde til å vurdere oppvekstmiljø. Det er planlagt en ny 

elevundersøkelse for 5-10 klasse høsten 2021. I denne undersøkelsen ønsker man å måle de målene man 

har satt i oppvekstplanen. Det er også planlagt en foreldreundersøkelse i 2022.  

5.2. Møtepunkter og kartlegging 

Det er mange møtepunkter og kilder til deling av informasjon av om hvordan barn og unge på Nesodden 

har det. Under har vi beskrevet noen av disse: 

Kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst er av den oppfatning at i sum har barnehagene, skolene og 

BUF (Barn, unge og famille) god kunnskap om barn og unge på Nesodden. Det er viktig å få til en 

samhandling på tvers av tjenestene. Det oppleves at det er blitt en god kultur for dette på Nesodden. 

Kommunalsjef opplever at informasjonsflyten løper godt både oppover og nedover i organisasjonen. 

Kommunalsjefen har møter hver 14 dag med skoleledere og barnehagestyrere og hver uke med BUF. 

Kommunalsjefen trekker også fram kommunalt foreldreutvalg som en god samarbeidsarena med 

foreldre. 

Leder for forebyggende og oppsøkende tjenester rus oppgir at de ønsker å være synlige i 

ungdomsmiljøet og er til stede både på skolene og på steder ungdommen samles på kveldstid. 

Tjenesten samarbeider veldig godt med politiet og han mener at de sammen har god oversikt over det 

som rører seg blant ungdom på Nesodden.   

SLT Modellen 

Nesodden kommune har en SLT9 -koordinator i 40 % stilling. SLT modellen skal sikrer bedre 

kommunikasjon på tvers av tjenester og har som mål å jobbe systematisk og helhetlig. En 

samarbeidsavtale mellom Nesodden kommune og Øst politidistrikt tar utgangspunkt i de ressurser som 

allerede finnes i kommunen og politi og bruker SLT- modellen i det rus- og kriminalitetsforebyggende 

arbeidet. Modellen organiseres på tre nivåer: 

Politirådet: er et beslutningsdyktig overordnet organ som skal håndtere strategiske problemstillinger 

Politirådet består av Kommunedirektør, ordfører, kommunalsjefer, politileder, SLT-koordinator, 

 

9 SLT står for Samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. 
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tjenesteleder fra politi og politikontakt. SLT-koordinatoren fungerer som en tilrettelegger og sekretær i 

rådet. 

Koordinerendenivå: deltakerne skal være sentralt plassert i sine respektive virksomheter, med 

beslutningsmyndighet og nær kjennskap til utfordringene i sin sektor. Deltagere: Politikontakten, 

rektorene fra ungdomsskolene, daglig leder ved Steinerskolen, rektor Nesodden videregående skole, 

virksomhetsleder BUF, avdelingsledere BUF, virksomhetsleder kultur og frivillighet, avdelingsleder 

oppfølgingsteam enslige mindreårige, avdelingsleder rus og psykisk helse, avdelingsleder FACT-ung og 

leder for Fellesverket. SLT- koordinator er sekretær. 

Utøvernivå: består av aktører som er i direkte kontakt med målgruppen, Deltagere er politiforebyggerne, 

representant for skolehelsesykepleierne, sosiallærere på ungdomskolene, miljøveiledere på 

ungdomskolene og Nesodden videregående skole, LOS, arbeidsleder for jobb til ungdom og leder for 

ungdomstrinnet på Steiner skolen. SLT- koordinator er sekretær. 

Politirådet har møter tre ganger i året, de to andre gruppene har møte hver 6. uke, I tillegg er det løpende 

kontakt ved behov mellom politikontakt og SLT-koordinator. SLT- koordinator oppgir at møtene følger en 

gitt agenda med noen faste punkter. Gjennomgående er at det blir drøftet bekymringer, hva kommunen 

kan gjøre, hva politiet kan gjøre og hvor utbredt ting er osv. Hovedformålet er å dra tendenser opp til et 

høyere nivå og dele på den kunnskapen den enkelte sektor besitter, særlig sett i sammenheng med at 

man tilhører ulike kommunalområder med ulike tjenesteveier.  

SLT er en samarbeidsmodell, hvor hovedfokuset er nettopp sikre samhandling. Etter SLT- koordinators 

mening har utfordringen har vært at det ikke har vært ett godt nok system der informasjon som kommer 

frem fra de tettest på brukerne, på koordinatornivå og utøvernivå når helt frem til øverste 

beslutningstakere. Dette er imidlertid bedret seg, og det jobbes for å etablere gode kanaler for 

tilbakemelding. Koordinator oppgir at på et generelt grunnlag er det en opplevelse av at kommunen har 

god oversikt over hva som rørers seg blant ungdommen på Nesodden. 

Politikontakt opplyser at ovennevnte møter fungerer godt. Møtene bidrar til å kunne fortelle om trender 

og møte disse på en hensiktsmessig måte. Etter hans mening er en av de viktigste elementene i SLT at 

koordinator kan videreføre informasjonen til alle nivåene i kommunen. Politiets hovedformål er å jobbe 

forebyggende, dette er bakgrunnen for politikontakt. Politiet er avhengig å samarbeide med andre 

aktører.  

Oppvekst 2025 

Nesodden kommune igangsatte i 2020 prosjekt Oppvekst 2025. Prosjektet er et bredt og 

primærforebyggende prosjekt for å styrke de gode oppvekstsvilkårene for barn og unge i Nesodden 

kommune ytterligere. Prosjektet er en viktig satsning der gevinsten av et trygt og positivt oppvekstmiljø er 

selve drivkraften bak prosjektet.   

Prosjektet skal stimulere til:  

 Økt tillit mellom fagområder  
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 Mer kunnskap om allerede eksisterende tiltak gjennom å synliggjøre og ta passive planer og tiltak 

aktivt i bruk  

 Å evaluere og eventuelt justere eksisterende tiltak med mål om mer tverrfaglig involvering   

 Å utvikle nye, universelle og tverrfaglige tiltak  

 Å skape større helhet og sammenheng i arbeidet med barn og unge 

Det er bestemt fem satsningsområder: 

 Arenaer og møteplasser  

 Foreldre som ressurs  

 Helse (psykisk og fysisk)  

 Inkludering  

 Rusforebygging 

Prosjektleder opplyser at det er nedsatt arbeidsgrupper for hver av satsningsområdene. 

Arbeidsgruppene har fått tre oppgaver: 

 å kartlegge eksisterende tilbud 

 undersøke om andre etater tilbyr tjenester på området 

 eventuelt komme med forslag til nye tilbud.  

Prosjektleder opplyser at arbeidsgruppene i varierende grad har kommet i gang med arbeidet og at det 

er ulike årsaker til dette. 

Ressursteam 

Ressursteam er et møteforum som eksisterer på alle offentlige skoler på Nesodden. Rektor er ansvarlig 

for teamet og kaller inn til møter. Møter skal gjennomføres ukentlig og BUF deltar minimum en gang pr 

mnd. Ressursteamet skal gi rektor råd i saker om blant annet tilpasset opplæring, tidlig innsats, særskilt 

norsk, spesialundervisning og elevmiljø. Ressursteam skal minimum bestå av rektor, inspektør, 

helsesykepleier, PPT, sosiallærer og spesialpedagogisk koordinator. I utvidet ressursteam kan teamet 

også bestå av barnevern, PHBU10, BUP11 og FACT12 Ung der det er behov for dette. 

Generelle kommentarer 

Virksomhetsleder Barn og unge opplever å ha god oversikt over de klassiske områdene barn og unge 

kan streve med, dette gjennom ungdata, folkehelseprofil og lignende kartlegginger. Det som kan skape 

bekymringer er unge som er i en mulig radikaliseringsprosess. Det er vanskelig å vite hvor man skal møte 

disse. 

 

10 Psykisk helse for barn og unge 
11 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
12 Flexible Assertive Community Treatment 



 

 

 
33

Nesodden kommune   |   2021   |   Oppvekstsvilkår barn og unge 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Helsesykepleiere er av den oppfatning at Nesodden kommune har mange gode samarbeidstiltak  
13iverksatt, dette gjelder bl.a. SLT og Prosjekt Oppvekst 2025 hvor samordning er i fokus. 

Foreldre forteller at de opplever at kommunen har en ganske god oversikt over hva som rører seg blant 

barn og unge på Nesodden. Særlig har ansettelsen av miljøveiledere bidratt til å komme tett på barn og 

unge både på gruppenivå og på individnivå.  

5.3. Revisjonens vurderinger 

Gjennomgangen viser at Nesodden kommune har flere kilder i forbindelse med kartlegging av barn og 

unges oppvekst og utvikling. Dette er både gjennom nasjonale kartlegginger og gjennom tjenestens 

kontakt med barn og unge. 

Det er etablert flere møtepunkter hvor man deler den informasjonen den enkelte tjenesten har. SLT-

modellen er sentral her, hvor man også har et utstrakt samarbeid med politiet. Her er det møter på ulike 

nivåer. Skoler og barnehager har også sine møter hvor andre tjenester trekkes inn. Opprettelsen av 

prosjektet Oppvekst 2025 vil også etter vårt skjønn kunne være en sterk bidragsyter for å legge til rette 

for samarbeid og informasjonsdeling på tvers av virksomhetene. Målene her er bl.a. direkte knyttet til 

tverrfaglig samarbeid. Utfordringen blir å få dette over i konkrete handlinger. Vi ser det som positivt at 

kommunen har engasjert KS i det videre arbeidet med prosjektet. 

Etter vårt skjønn ligger det godt til rette for at Nesodden kommune kan ha god oversikt over de forhold 

som kan påvirke oppvekstforholdene for barn og unge. SLT- koordinator har imidlertid påpekt at det ikke 

har vært et godt nok system for at informasjon fra de som er tettest på brukeren kommer fram til den 

øverste ledelsen. Dette er noe kommunen har jobbet med og har blitt bedre på. Etter vårt skjønn er det 

viktig at kommunens ledelse har tilstrekkelig kunnskap om utfordringer, slik at endring av tilbud kan 

forankres i ledelsen og at rammevilkårene for utøvelse av tjenesten kan tilpasses behovet best mulig. 

Derfor mener vi at kommunen fortsatt må ha fokus på å etablere et system som sikrer at informasjon fra 

de som er tettest på brukerne kommer frem til relevant øverste nivå. 
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6. Forebyggende tiltak 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

Hvilke tiltak er iverksatt for å forebygge og avhjelpe mot blant annet: 
 Rusproblemer 
 Barnefattigdom 
 Ungdomskriminalitet 
 Frafall i skolene 
 Ensomhet 
 Vold og trusler 
 Vanskeligheter i hjemmet. 

i. Økonomiske forhold 
ii. Boligforhold 
iii. Samlivskrise 
iv. Mishandling i familieforhold 
v. Seksuelt misbruk o.s.v 

 
Følgende kriterier kan utledes fra problemstilling:  

 Kommunen bør ha iverksatt tiltak med bakgrunn i avdekkede behov 
 Enheter må ha rutiner for å fange opp barn og unge som kan ha behov for hjelp 

 
 

Som omtalt i kapittel 4 er det mange virksomheter og enheter som yter tjenester til barn og unge. Flere 

samarbeider om å yte tjenester på samme område. Under beskrives de tjenester som Nesodden 

kommune yter innenfor de områdene som framgår av problemstillingen over. 

6.1. Rusproblemer 

Avdelingsleder i rustjenesten opplyser at ambulerende rusteam for barn og unge er et nytt team fra 2020 

og har 4,4 årsverk hvorav 1,4 faste årsverk og 3 årsverk finansiert via tilskudd fra statsforvalteren. Alle 

skolene på Nesodden, inkludert videregående har en kontaktperson i tjenesten. Ruskontakten er synlig 

på skolene og bruker ca. 2 t hver dag på sin skole. Ruskontakten er tilgjengelig i friminutter og målet er å 

være synlig og tilgjengelig for ungdommen. De jobber da også tett opp mot miljøveiledere på de enkelte 

skolene. Elever tar kontakt og man jobber for en god dialog med ungdommen. Tidligere var det fokus på 

å inngå ruskontrakter med ungdommen, men man så at dette ikke førte til varig endring av rusbruk. 

Tidligere var det ca. 20-25 ungdommer på ruskontrakt i dag er det om lag 5 stykker i snitt. I dag blir det i 

større grad foretatt en kartlegging av ungdommen og familien før tiltak settes inn for den enkelte. 

Tjenesten ønsker å endre holdningen til rus blant ungdommen, dette gjøres ved å være til stede der 

ungdommen er. Samtaler og gode relasjoner til ungdommen er viktig for å få dette til. Avdelingsleder 

opplyser at om lag 80% av arbeidstiden til teamet foregår ute blant ungdommen, han er av den 

oppfatning at de har en god oversikt over ungdommen på Nesodden og det oppleves at det er en positiv 

holdning blant ungdommen på Nesodden til teamet. 
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Teamet har også et undervisningsopplegg for skolene (8.-10. trinn), her gjennomføres også workshop 

blant elevene som skal svare på oppgaver.   

Avdelingsleder mener at det er et godt samarbeid med politiet. Dette bekreftes av politikontakt. Etter 

politikontaktens mening er det nå flere som jobber med forebygging av rus på Nesodden. Rusteamet 

jobber oppsøkende og tilbyr morsomme ting å gjøre for ungdommen. Kommunen spiller politiet bedre 

ved at flere er på ballen samtidig. Både miljøveiledere og SLT deltar også i dette arbeidet. Samlet sett har 

det vært en positiv utvikling på Nesodden. Primærforebyggende arbeid som det har vært fokus på i 

Nesodden er en fornuftig tilnærming etter politikontakten sin vurdering. Politiet ser også positivt på 

endringen i tilnærmingen som rustjenesten har gjort. Ruskontrakter kan være et godt verktøy, men ikke 

det eneste. Å se ungdommen og møte de på en god måte er en riktig forebyggende tanke. Viktig å se 

muligheter, skape motivasjon og mestring hos den enkelte og ikke bare sette i verk tiltak på problemet 

påpeker politikontakten. Politiet får færre bekymrede telefoner fra skole og kommune om ungdom. Det 

virker som kommunene besitter flere verktøy selv nå enn tidligere.  

Nesodden kommune har en samarbeidsavtale med politiet omkring rus- og psykisk problematikk.  

Formålet med avtalen er:  

 Sikre at personer med rus- og psykisk problematikk ved behov, får et samordnet og helhetlig 

tjeneste- og oppfølgingstilbud innen rus, psykisk helse og politiet. 

 Sikre samarbeid og god kommunikasjon, kunnskapsoverføring mellom etatene for å ivareta 

brukerne på best mulig måte.  

Avtalen beskriver hvilke oppgaver som skal løses og fordelingen av disse mellom politi og kommune.  

Politiet skal bl.a. gi råd og veiledning, foreldresamarbeid, delta på foredrag bl.a. utsett på 9. trinn.  

Uniformert tilstedeværelse og oppsøkende virksomhet og relasjonsbygging. 

Rustjenesten endret strategi i måten å jobbe på i 2020 etter å ha gjennomført analyser og kartlegginger. 

Det er utarbeidet et Plan- og arbeidsdokument for tjenesten, denne beskriver bakgrunnen for og hvilke 

tiltak tjenesten ønsker å tilby. Videre hvilke anbefalte faglige og grunnleggende menneskelige 

perspektiver som søkes imøtekommet i sosialt arbeid med barn, unge og deres familier. Videre følger 

beskrivelser av de faglige arbeidsmetoder som er anbefalt og kan og bør ligge til grunn for arbeidet med 

de brukerne, rusteam kommer i kontakt med og skal følge opp over kortere eller lengre tid. Innholdet i 

planen søker også å synliggjøre viktigheten av praktisk og aktivt tverrfaglig samarbeid og samhandling 

med aktuelle og naturlige nettverk rundt ungdommen. Tiltak som kan være med å sikre den helhetlige 

tilnærming til tidlig intervensjon når det gjelder utfordringer knyttet til barn, unge og bruk av rusmidler er 

beskrevet,  

Nesodden kommune har en SLT- koordinator i 40 % stilling. Koordinator jobber tett opp mot politiet. Hun 

er deltager og sekretær i de møtepunktene med politiet som er omtalt i kapitlene 4 og 5. På 

møtepunktene blir det drøftet bekymringer, og hva kommunen kan gjøre, hva politiet kan gjøre og 

omfanget. Hovedformålet er å dra tendenser opp til et høyere nivå og dele på den kunnskapen den 

enkelte sektor besitter, særlig sett i sammenheng med at man tilhører ulike kommunalområder med ulike 

tjenesteveier. For mer om SLT- koordinator, se kapitlene 4 og 5.   
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Helsesykepleier påpeker at det er viktig å forebygge og skape felles holdninger og verdier også blant 

foreldre. Et verktøy for dette er «Utsett» som er utviklet av KoRus-Øst og er en foreldrerettet aktivitet i 

skolenes rusforebyggende arbeid. Målsettingen med Utsett er: 

 Bidra til utsatt alkoholdebut 

 Hindre omfattende drikking og bruk av illegale rusmidler blant ungdom 

 Forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til ungdom og rusmiddelbruk  

 Fremme betydningen av foreldrerollen og foreldresamarbeid i det rusforebyggende arbeidet 

Teamene tas opp på foreldremøter på ungdomsskolen. Det er utarbeidet egne presentasjoner for hvert 

klassetrinn, Tall fra ungdata presenteres også. SLT- koordinator opplyser at på grunn av pandemien er 

denne veiledningen ikke gjennomført i 2021. 

Informanten blant foreldre påpeker at den gjennomførte ruskonferansen i 2020 bidro til at foreldre våknet 

litt. Det ble satt i gang flere initiativer, bl.a. ungdomskafeer. Konferansen formidlet tydelig foreldrenes 

ansvar og dro ned noen fordommer mot hvem som bruker rus. Dette har satt temaet på agendaen i de 

forumene hvor foreldrene har deltatt. Påstanden om at det er liberale holdninger til rus generelt blant 

foreldre i Nesodden kjenner informanten seg ikke igjen i. De tror ikke det generelt er annerledes blant 

foreldre på Nesodden enn i andre kommuner og opplever at de aller fleste setter grenser for barna sine.  

Det blir også påpekt hvordan miljøveilederne på skolen har vært et løft inn mot særlige sårbare grupper 

på skolene hvor også rus kan oppstå. Skolehelsetjenesten påpeker også at miljøarbeiderne er en ressurs 

når det gjelder å forholde seg til rus blant elevene.  

Barnevernstjenesten påpeker at rusteamet nå jobber godt med forebyggende arbeid og fanger opp barn 

og unge som barnevernet tidligere måtte involvere seg i.  

6.2. Barnefattigdom 

Av Oppvekstplan for Nesodden kommune framgår det at kommunen ligger godt under 

landsgjennomsnittet på andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, noe som trolig henger sammen 

med lav arbeidsledighet. Kommunen har hatt en økning i barnefattigdom fra 2010 til 2015, men 

barnefattigdommen har ikke økt like mye på Nesodden som i landet ellers. Sammenlignet med Akershus 

har Nesodden utviklet seg fra å ligge under til å ligge over Akershus i andel fattige barn. Andelen barn (0-

17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her 

som under 60 prosent av nasjonal medianinntekt. Andelen barn (0-17 år) som bor trangt er lavere enn i 

landet som helhet. 

Av statistikk fra KOSTRA framgår det at Nesodden kommune har omtrent den samme andelen med 

sosialhjelpsmottagere som de andre kommunene i Follo med unntak av Frogn som ligger noe lavere. 

Antallet sosialhjelpsmottagere som forsørger barn under 18 år har gått noe ned de siste par årene og 

Nesodden ligger litt lavere enn de andre kommunene med unntak av Frogn kommune.  

NAV har ansvaret for å utbetale økonomisk sosialhjelp til de som trenger dette. Arbeids- og 

sosialdepartementet har fastsatt veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold. De veiledende 

retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, 
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husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og 

sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og 

innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de 

veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye. 

I barnehager og SFO har Stortinget fastsatt maksimalpriser, dersom disse er høyere enn 6 % av 

husholdningens totalinntekt vil maksimalprisen reduseres. Kulturskolen har også reduserte satser for 

lavinntektsfamilier. 

Nesodden kommune er med i ALLEMED som er en nasjonal dugnad med mål om å sikre at alle barn 

som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Nesodden 

kommune har bevilget midler og familier i Nesodden kommune kan søke om Aktivitetskortet som vil 

kunne gi flere barn og unge muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. Nesodden kommune tilbyr gratis 

aktivitetskort på inntil 2000 kroner til Nesoddens barn og unge under 18 år. Aktivitetskortet kan brukes til å 

betale for aktiviteter i lag og foreninger. Informanter fra idretten påpeker viktigheten av at dette tilbudet 

også fortsetter utover 2021. Lag og foreninger er i ferd med å bygge opp tilbudene etter pandemien, 

dette tilbudet vil være viktig for at alle barn og unge skal få mulighet til aktivitet 

Nesodden kommune har etablert en utlånssentral som låner ut gratis tur- og friluftsutstyr. Kommunalsjef 

kultur næring og idrett oppgir at det har vært en stor økning av utlån av utstyr det siste året. Informasjon 

om tilbudet ligger på kommunens nettsider, her framgår også hvilke typer utstyr som kan lånes.  

Sommeren 2021 ble det fra Nesodden kommune tilbudt en rekke gratis tilbud til barn og unge gjennom 

sommerskolen. Bruk av ungdomshusene både på Sletta og Parlamentet vil også være gratis tilbud. På 

enkelte skoler er det aktiviteter etter skoletid i regi av miljøveilederne. Her gis det et tilbud fram til kl. 16, 

På en skole har man fått laget et verksted og klubbrom med bl.a. eksterne midler.  

Nesodden Ressurskafe er en sosial møteplass med fokus på gjenbruk og å dele på ressurser. Dette er en 

gratisbutikk med klær, leker, kaker, mat og kafe. Ukentlig deles det ut gratis matkasser. Kafeen drives 

gjennom frivillighet og donasjoner. Leder for ressurskafeen opplyser at kommunen stiller lokaler til 

disposisjon. Etter hennes mening bidrar tilbudene til å avhjelpe barnefattigdom gjennom utdeling av 

matkasser og tilgang på brukte klær gratis. Hun antar at ca. 180 familier benytter seg av tilbudet jevnlig.  

Kafeen er åpen to dager i uka, men var åpen i hele sommeren 2021. Leder oppgir å ha et godt samarbeid 

med Nesodden kommune og sommeren 2021 ble det arrangert en sommercamp for ca. 70 ungdommer. 

Kommunen betalte lønn til voksne og ungdommer som var ledere på campen.    

Leder påpeker også at det er viktig å samkjøre de aktiviteter som gjøres mot vanskeligstilte slik at man 

ikke har tiltak rettet mot samme gruppe samme dag. Leder mener at for mage familier med dårlig råd blir 

boutgiftene for høye. Kommunen kunne gitt et bedre tilbud til disse for eksempel i en form for 

bokollektiv, det er mange aleneforeldre som da også kunne hjulpet hverandre med barnepass, transport 

osv. Mange av disse familiene buker mye tid i sin kontakt med kommunen. En samkjøring av tjenestene 

hadde vært tidsbesparende for mange.     
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6.3. Ungdomskriminalitet 

Som tidligere omtalt14 er det et samarbeid mellom Nesodden kommune og forebyggende avsnitt ved 

Follo politistasjon. Forebyggende avsnitt jobber med kriminalitetsforebyggende arbeid på et overordnet 

nivå. Enheten har to forebyggende politibetjenter, det samarbeides også med øvrige avdelinger i politiet.  

Politikontakt opplyser at det er registrert lite vold og ran i Nesodden kommune. Det er alltid ønskelig å ha 

mere informasjon om det som rører seg blant ungdommen. Av erfaring vet man at politiet blir kontaktet 

og forebyggerne snakker både med foreldre og ungdommen. Det har ikke vært så tett kontakt det siste 

året som ønskelig på grunn av Koronasituasjonen. Strategien er å være synlig og tilgjengelig blant 

ungdommen på Nesodden.  

Kartlegging av ungdommens ønske om tiltak gjennom prosjekt Oppvekst 2025 avdekket at det var et 

sterkt behov for møteplasser for ungdom. Virksomhetsleder kultur og frivillighet fikk i oppdrag å 

reetablere møtepunktet på Sletta. Det var et tilbud der gjennom sommeren og høsten 2020. Det ble 

ansatt ungdom for å jobbe på ungdomsklubbene. Røde kors har nå tatt i bruk bygget gjennom etablering 

av Fellesverket. Fellesverket er en nasjonal satsning på et tilbud om ungdomshus med gratis 

aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år. I dag finnes fellesverket i 14 byer i landet. Nesodden er en av 

de få steder som ikke er by som får et slikt tilbud. 

I utgangspunktet skal dette være en møteplass for ungdom hvor man skal ha aktiviteter som biljard, 

PlayStation osv. Det er planlagt åpningstider fra kl. 15-20 mandag, onsdag og fredag. Planen er også å 

kunne ha åpningstider lørdager. Daglig leder er ansatt, det skal ansettes en miljøarbeider som skal jobbe 

på kveldstid. Man vil rekruttere frivillige ungdommer som skal jobbe de dagene man har åpnet. Lokalene 

er blitt pusset opp høsten 2021. Planen er at det også skal ytes leksehjelp, drives gatemegling osv. 

Ungdommen vil bil involvert i utvikling av tilbud videre. Dagligleder har vært rundt og informert om 

tilbudet på skolene.  

Virksomhetsleder kultur og frivillighet oppgir at det at Røde kors overtar Sletta frigjør ressurser til bruk for 

tilbudet på Fagerstrand (Parlamentet). Man har mottatt noe eksterne midler til etablering av aktiviteter. 

Informanter fra foreldre opplyser at det har vært et sterkt ønske om å få til et tilbud også på Fagerstrand. 

Dette området har vært nedprioritert av kommunen. Det er viktig at dette tilbudet for lov til å utvikle seg 

over tid og at det ikke blir et kortvarig tilbud.  

Leder av ressurskafeen påpeker at «drifting» av ungdom er et problem på Nesodden, slik at møteplasser 

vil være veldig viktig. Lokalene til Ressurskafeen kunne også vært benyttet i denne forbindelse.   

Både miljøveilederne på skolen og rusteam har fokus på å skape gode relasjoner til ungdommen på 

Nesodden. Miljøveilederne opplyser at de samarbeider med alle instanser i kommunen og kan i 

prinsippet brukes av flere tjenester i møte med barn og unge. De kan bistå i en rekke tiltak som settes inn 

rundt en elev. På skolene er det etablert miljøteam hvor bekymringer rundt elever som ikke handler om 

faglige utfordringer kan vurderes.  

 

14 SLT modellen kap. 5.2 
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6.4. Frafall i skolene 

Tall fra oppvekstprofilen for Nesodden kommune viser at 84% av de som har påbegynt videregående 

opplæring hadde fulført etter fem år. Gjennomsnittet for fylket og landet er henholdsvis 79 og 77 %.  

Helsesykepleiere har opplyst at det brukes mye tid på skolefravær og skolevegring fra flere instanser. 

Fravær kartlegges, og tilrettelegging kan gjøres. 

Psykisk helse barn og unge jobber mot barn og unge som har risiko for skolefrafall. Dette er gjennom 

funksjonen Losen. Hovedmålgruppen er elever fra mellomtrinnet og ut ungdomsskolen, med 

begynnende eller utviklet skolevegring. LOSen samarbeider tett med kommunens barne- og 

ungdomsskoler og andre hjelpeinstanser. Fagleder psykisk helse barn og unge (PHBU) forteller at de er 

et team på 6 personer, snart 7. Teamet skal styrkes i løpet av høsten med to nye ungdoms loser som skal 

jobbe direkte med å forhindre/ hjelpe ved skolefravær. Grunntanken til teamet er å ivareta alle barn og 

unge i kommunen som kan ha behov for hjelp. Temaets hovedmandat er å håndtere lette og moderate 

vansker for alle mellom 0-20 år, barn, unge og familier. Det påpekes også at det vil være barn og unge 

som ikke vil mestere skolehverdagen fult ut og da må målsetningen til disse elevene justeres deretter. 

Målet må være at de får en bedre hverdag med sine utfordringer, gjennomføringen av skole blir derfor 

sekundert for de med store utfordringer. 

Teamet opplever en høy saksmengde og stor pågang på tjenestene. En fordel med tjenesten er at den 

kan være arenafleksible. Man prøver å møte der ungdommene vil, men dette er ikke alltid like enkelt. 

Fagleder opplyser at det er bredt spekter av tilbud som tjenesten kan tilby av tiltak, både inn mot barn og 

deres foreldre. Tjenesten har et tett samarbeid med blant annet skole, PPT, barnevern, helsesykepleiere. 

Det oppleves at det er godt tverrfaglig samarbeid i kommunen på dette området.  

Nesodden kommune har et FACT Ung team som er et fleksibelt, oppsøkende behandlingsteam i 

samarbeid med BUP Follo og NAV Nesodden, med målgruppe 12-25 år. Teamet tar i dag inn nye 

ungdommer frem til fylte 18 år, men kan tilby oppfølging for brukere som allerede er i teamet frem til de 

blir 25 år. Teamene er sammensatt av kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, og skal dekke 

«blindsonen» som kan oppstå mellom disse tjenestene. Inntakskriterier er alvorlige psykiske 

helseutfordringer, diagnostisert eller mistanke om, funksjonsfall på en rekke områder i livet, sosialt, skole, 

familie, samspill og egenomsorg. Også ungdommen som har mottatt en rekke kommunale tjenester 

tidligere som ikke har ført til endring/bedring kan få hjelp. FACT Ung består av en rekke ulike stillinger, 

psykologspesialist, IPS konsulent, familieterapeut, helsesykepleier, vernepleier, erfaringskonsulent, 

psykologspesialt. Den ambulante funksjonen som ligger i metodikken til tjenesten er viktig for å kunne 

møte brukeren der den er. Tjenesten har et tett samarbeid med skole der det er behov for det. Det 

samarbeides blant annet med lærer og PPT for å finne mestring i skolen. Teamkoordinator opplever 

skolen som veldig fleksible. Intensjonen med teamet er å være et samarbeidsteam, med en 

systemtilnærming til hele nærmiljøet som er relevante i den unges liv. 

Miljøveilederne oppgir at de jobber aktivt mot skolevegring og det å øke skolenærvær. De igangsetter 

tiltak for at elevene skal ha andre tilbud på skolen, også utover det faglige. Det gis også tilbud i skolens 

ferier. Man involverer ungdommen i hva de selv ønsker av tilbud. En av skolene har også tiltak hvor 

elevene selv tar ansvar for å finne på noe i friminutt, som en form for aktivitetsleder på rundgang. 
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Rektorer har påpekt at miljøveilederne er viktige for skolen for å følge opp ungdom med psykiske 

problemer som sliter med å ha oppmøte. Foreldre peker også på at ansettelsen av miljøveilederne har 

vært en positiv tilvekst til sårbare grupper på skolen hvor også skolevegring inngår. Videre mener 

rektorene at det også er viktig at PPT er ved ungdomsskolen annenhver uke. De påpeker også at det har 

vært en styrking av tilbudet gjennom etableringen av FACT Ung. De er viktige i det å jobbe inn mot 

ungdommen og familien, og i siste instans øke skolenærvær. Rektorer opplever FACT Ung som et meget 

godt tilbud, som har fylt et behov som har vært der. Skolen blir i mindre grad løpende etter tilbud som 

kan passe for den enkelte elev. Et tilsvarende tilbud burde vært etablert på barneskoletrinnet etter 

rektorenes mening. 

NAV Nesodden har to jobbspesialister som har ansvaret for oppfølging av unge i alderen 18-30 år. Nav 

opplyser at de har en gjennomgang for å fange opp alle over 18 år som ikke går på skole, slik at de kan 

hjelpe disse inn i aktivitet. Det legges stor vekt på samtaler og skape gode relasjoner, men det er viktig å 

motivere og realitetsorientere ungdommen.  

NAV ønsker seg et tettere samarbeid med bla. barnevern, psykisk helse med felles mål og felles møter. 

Nav har i samarbeide med FACT Ung etablert en IPS-medarbeider i FACT Ung. Det er et stort spenn i 

gruppen som mottar hjelp fra NAV. Det har vært en økning i antall unge som søker seg til AAP15. Det er 

viktig å få tidlig kontakt med ungdommen for å snu holdningen om at dette i det hele tatt er et alternativ 

for et ungt, friskt menneske. Ideelt sett kunne NAV blitt koblet på allerede fra 16 års alder for de som ikke 

er i skolegang, selv om rettigheter til ytelser ikke starter før 18 år.  

6.5. Ensomhet 

Av oppvekstprofilen framgår det at ensomheten blant unge på Nesodden er på samme nivå som fylket 

og resten av landet. I avsnittene over er det redegjort for tiltak som også kan bidra til å skape arenaer for 

å motvirke ensomhet. Dette er bl.a. igangsetting av møteplasser både på Sletta og på Parlamentet. De 

gjennomførte aktivitetene på sommerskolen. Miljøveilederne jobber for å skape aktiviteter både i 

friminutter og etter skoletid.   

Helsesykepleier opplyser at det skal gjennomføres samtale med alle elever på 8. trinn. Samtalen dekker 

en rekke områder i de unges liv og trivsel. Samtalen er kanskje første gang eleven får en egen time, uten 

foreldre, hvor de definerer sin egen trivsel (trivselshjul). Samtalen dekker alle aspekter av de unges liv, Fra 

fysisk, psykisk, sosial og faglig helse og trivsel. Ungdom med psykisk uhelse, som angst og depresjoner, 

blir fanget opp av skolehelsetjenesten. Det var en markant økning under pandemien, hvor det var mange 

ungdom som synes å ha tunge perioder og være i nedadgående spiraler. Skolehelsetjenesten har 

kompetansen på å avdekke og følge opp, men det er krevende. Det har vært en økende belastning med 

tanke på flere som trenger mer støtte, omsorg, trøst under og etter pandemien. Helsestasjon har hatt 

vakante stillinger over lengre tid, som er krevende for å komme i mål med de oppgaver man har. 

 

15 Arbeidsavklaringspenger 
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Tilbudet i forebyggende helsetjenester må til enhver tid være synlig og reklamerende, da ungdom er 

flyktige i sin natur. Økende grad av tilgjengelighet på skole og helsestasjoner er nettopp viktig på grunn 

av denne flyktigheten. 

Skolehelsesykepleiere oppgir å være tilgjengelige på skolene hver dag med unntak av undervisning og 

andre samlinger. Man opererer med åpen dør slik at elevene kan ta kontakt hvis de ønsker dette. Det 

oppleves at det er en lav terskel for å oppsøke skolehelsesykepleier. Før syntes det oftere å bli satt i 

sammenheng med faglige utfordringer, nå kommer elevene uavhengig av dette.  

Ungdom kan trenge litt tid på å modne tanken om å få hjelp av andre instanser. Det understrekes at det 

er en lav terskel for å henvise til andre kommunale tjenester og man opplyser om andre tjenester.  

Informanter fra idretten har pekt på viktigheten av å få barn og unge ut i aktivitet etter pandemien. Mange 

har falt i fra, idretten jobber med å få disse tilbake igjen. Det er bl.a. arrangert åpne dager. For lag og 

foreninger hadde det vært nyttig å kunne informert om tilbud gjennom skolens kanal It`s learning. Dette 

kunne gjort at de eldre barna kunne tatt noen valg uten å basere seg på informasjon fra foreldre.   

6.6. Vold og trusler 

Politikontakt opplyser at de alltid tar kontakt med barneverntjeneste/ barnevernsvakta i akuttsaker med 

vold. Politiet melder også rutinemessig til barnevernet der personer under 18 år har status som mistenkt 

eller er siktet i en straffesak. Den gruppen barn som vokser opp i hjem med vold og overgrep, rus, psykisk 

syke foreldre er kjernen av den gruppa barn man ønsker å fange opp. Disse barna kan være de 

vanskelige å se og fange opp. Denne gruppen barn kan ha en høyere terskel for å si ifra om hvordan ting 

er hjemme, og har blitt godt vant til å dekke over og beskytte, snarere enn å be om hjelp. Etter 

politikontaktens vurdering er det viktig at de som jobber i førstelinja i kommunen har kompetansen som 

trengs for å fange opp signaler fra de barna som lever i hjem med vold og overgrep.  

Barnevernleder opplever at de kontaktes fra alle instanser. Inntrykket er at det er en lav terskel for 

skole/barnehage å kontakte barneverntjenesten, selv om det er tilfeller hvor man kan ikke kan komme 

inn tidsnok. Det jobbes mye med veiledning i barnehagene, «ring ved bekymring». En del av 

barnehagene investerer i kurspakker i ulike temaer, som for eksempel innen vold og overgrep.   

Alle barnehagene/skolene har en kontaktperson i barneverntjenesten. Barnevernet opplever er at det er 

godt samarbeid med hele oppvekstsektoren. Det kunne sannsynligvis blitt meldt mer 

bekymringsmeldinger fra sykehus, NAV og psykisk helse og rus.  

Rektorene er av den oppfatning at lærer har fokus på å fange opp barn og unge som er utsatt for vold og 

trusler. Dette er en vanskelig jobb. Ungdomskolen har et system med korte elevsamtaler hver uke, med 

korte spørsmål om hvordan eleven har det og om de kjenner noen som trenger hjelp og lignende. 

Ungdomsskolen har også en sosiallærer og skolehelsetjeneste som har oppfølging av en rekke elever. 

Rektorene opplever at det er en lav terskel for lærer å ta opp situasjon og utfordringer de opplever. 

Ungdomsskolen har etablert team av lærer hvor man går igjennom alle elever i løpet av et skoleår, 

nettopp for å prøve å fange opp de som ikke har blitt sett/trenger noe. Barneskolen har tilsvarende 

system, kalt trinnfokus, hvor man inviterer alle lærere på trinnet og går igjen hele elevgruppa. Det er 
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etablert noen kontrollsystemer, med blant annet resultater fra nasjonale prøver, elevsamtaler og 

fraværsstatistikk. Dette er en stor jobb, men det er erfaringer på at dette har gitt resultater. 

Alle elever blir i helsesamtale i 8. trinn spurt om vold og overgrep. Elevene skal i forkant av samtalene bli 

informert om hvilke temaer som blir tatt opp i disse samtalene og få informasjon om taushetsplikten og 

hvilke begrensninger som gjelder, herunder opplysningsplikten til barnevernet og politiet,  

Rektorer opplyser at skolen håndterer saker som omfatter sosiale medier. På barnetrinnet jobbes det 

mye med holdninger hos foreldre. Skolen formidler at foreldrene bør holde seg til aldersgrenser innen 

sosiale medier, det er lettere når alle foreldre gjør mye likt. Det har også blitt gjennomført workshops med 

dette temaet. Mobbing på sosiale medier behandles etter de samme rutinene som alle mobbesaker i 

henhold til §9A. Ungdomsskolen anslår at 90% av konfliktene som oppstår er relatert til bruk av sosiale 

medier. Det jobbes konstant med det både gjennom undervisning og holdningskampanjer. Det er også 

tydelig at det er modningsprosess hos ungdommene. Da det ved 10.klasse forekommer færre tilfeller av 

slike konflikter. 

Politikontakt opplyser at politiet har en egen nettpatrulje som følger med på trender og fanger opp 

enkeltsaker på nettet. Under denne satsningen ligge også prosjektet delbart. Miljøveiledere opplyser at 

det er gjennomført kurs i Delbart. Dette er et kurs til foreldre, elever, lærere med kursmateriell fra Kripos.  

Målgruppen for de ulike kursene er 5-7 klasse og 8-10 klasse. Veldig ofte har konflikter blant elever sitt 

utspring i bruk av sosiale medier.  

6.7. Vanskeligheter i hjemmet 

I Nesodden kommune er det flere instanser som involverer seg i forholdene i hjemmene til barn og unge. 

Barnevernsleder oppgir at det er prinsippet om minst inngripen som gjelder og at tiltak skal settes inn på 

laveste nivå. Barnevernet gjennomførte en omorganisering i 2020 hvor man gikk til team etter oppgaver.  

Barnevernet ser at det for barnehagene noen ganger kan være vanskelig å ta opp vanskelige ting med 

foresatte. Barnevernet tilbyr samtaler og veiledning til skole- og barnehageansatte. De deltar også på 

noen personalmøter. Det er jobbet mye med veiledning til barnehagene «ring ved bekymring». Det 

oppleves at barnevernet har et godt samarbeid med skole og barnehage. Rektorene opplyser at det er 

de som eventuelt melder bekymring til barnevernet.  

Koordinator FACT Ung oppgir at det jobbes mye generelt i kommunen med å øke kompetansen på å 

avdekke alvorlige forhold i hjemmet, dette krever avdekkende samtale-kompetanse. Det handler mye 

om fagpersoner som tør å spørre og hvordan man formidler dette. Det er viktig med slik kunnskap helt 

nede i barnehage. Nesodden har PMTO16-rådgivere i barnehage og skole, med høy kompetanse. To av 

miljøveilederne er under utdanning som terapeuter i PMTO-modellen. Planen er at de skal gjennomføre 

foreldreveiledning i grupper. Dette vil være et tilbud til foreldre på 6.-7.-trinn.  

 

16  Parent Management Training – Oregonmodellen 
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Leder av PPT opplyser at Nesodden kommune er en TIBIR17 kommune, Dette er en godt implementert 

metodikk i kommunen. Dette innebærer blant annet at barnehageansatte har blitt foreldrerådgivere. Det 

er forebyggende tiltak på laveste nivå. Tilbudet har vært veldig populært hos alle foreldre.  

Rustjenesten oppgir at de blir invitert på foreldremøter i 8-10 klasse hvor de har en presentasjon omkring 

ungdom og bruk av rus. 

Helsesykepleiere på skolene oppgir at det burde vært mere tid til foreldreveiledning og undervisning. Det 

er de lovpålagte oppgavene som blir prioritert. 

Nesodden kommune har tilbud om bolig til de som ikke er i stand til å skaffe seg dette på egen hånd. 

Ved akutte behov pålegger Sosialtjenesteloven kommunene å finne midlertidig husvære for de som ikke 

klarer det selv, Eksempler på dette kan være brann, utkastelse, familie eller samlivsbrudd. Det er NAV 

sosial som bistår med midlertidig botilbud. Tall fra KOSTRA viser at Nesodden har 367 kommunale 

boliger, dette tilsvarer 19 boliger pr 1000 innbyggere. Dette er det høyeste tallet sammenlignet med de 

andre kommunene i Follo. Statistikken viser også at 13 husstander sto på venteliste ved utgangen av 

2020. 

Rektorer opplyser at i de sakene hvor barn trenger oppfølging fra barnevern, så trengs det samtykke fra 

foreldre, bortsett fra saker med vold og seksuelle overgrep. De fleste sakene er knyttet til 

hjemmesituasjon, med et høyt konfliktnivå. Dette fordrer et godt skole-hjemarbeid. Rutinen er at rektor 

melder til barnevernet, slik er lærer forskånt fra relasjonsskaden som kan oppstå. 

Krise- og incestsenteret i Follo gir tilbud til personer som er utsatt for eller står i fare for å bli utsatt for 

overgrep eller mishandling. Leder av krisesenteret oppgir at selskapsavtalen regulerer ansvarsforhold og 

arbeidsoppgaver mellom de og eierne. Det er i tillegg utarbeidet samarbeidsavtaler med NAV Nesodden, 

Botilbudet skal i utgangspunktet være kortvarig (4 uker), men kan gjøres lengre ved behov.  

Målet er at familien skal tilbake til kommunen og følges opp der. Det er kommunen som har ansvaret for 

det videre tilbudet. Krisesenteret informerer kommunen så fort de tar imot personer fra kommunen, man 

har løpende kontakt under oppholdet. Krisesenteret tar kontakt med relevante instanser i kommunen for 

eksempel NAV og sørger for at det gjennomføres møter slik at forholdene kan bli lagt til rette for at man 

kan flytte tilbake til kommunen. Barn som bor på krisesenteret, skal i utgangspunktet gå på sin egen 

skole. Kommunene sørger da for skoleskyss. 

Krisesenteret har også oppgaver på det forebyggende området. Man har undervisning i alle klasser på 4. 

og 6, trinn om vold og seksuelle overgrep. Barnevern og helsesykepleier er informert om denne 

undervisningen. Helsesykepleier er ofte til stede. I slike undervisninger kan det dukke opp historier fra 

barn som gir grunnlag for å melde til barnevernet. I 2019 ble det gjennomført undervisning ved alle 

barneskoler, Covid 19 har gjort at det ikke har vært undervisning etter dette. Kristsenteret har også et 
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opplærings tilbud til ansatte i skolene, barnehagen og andre: Våge å se – tørre å handle. Nesodden 

kommune har ikke benyttet seg av dette tilbudet.  

Etter leders mening vet mange lærere og barnehage ansatte for lite om hvordan man avdekker slike 

forhold.  

Av årsmelding framgår det at Krisesenteret har fem hovedoppgaver: 

 R1 - Korttids botilbud i krise 

 R2 - Dagsamtaler krisesenter 

 R3 - Dagsamtaler incestsenter 

 R4 - Forebygging / informasjonsarbeid i Follo 

 R5 - Ressurs for hjelpeapparatet 

R3: Dagsamtaler for barn, ungdom og voksne som er utsatt for ulike typer seksuelle overgrep. Det er en 

stor gruppe av disse brukerne som er pårørende til utsatte barn eller de er bekymret for at barn og 

ungdom kan stå i fare for å bli utsatt for seksuelle overgrep.  

R4 - Vi tilbyr forebyggende informasjonsarbeid til det øvrige hjelpeapparatet. Reiser ut til folkevalgte 

utvalg, personalgrupper, lag og foreninger. Vi arrangerer fagdager og temamøter og inviterer ansatte 

som jobber i Follokommunene. 

R5 - Vi bidrar i anonyme drøftingssamtaler med skoler, barnevern, politi og helsesøstre i enkeltsaker hvor 

det er mistanke om vold, eller ved avdekking av vold eller seksuelle overgrep. Mye av vårt arbeid gjøres 

pr. telefon, ved hjelp av råd og veiledning. Vi har etablert en advokatvaktordning hos oss en gang pr. uke. 

Her har vi knyttet til oss tre advokater som har spesialkompetanse på vold og overgrep. Vi kan tilby alle 

innbyggere i Follo en time gratis konsultasjon med advokat. Vi bidrar i ulike arbeidsgrupper, hvor planer 

rundt tema vold og overgrep utarbeides. Vi jobber aktivt sammen med andre instanser, for å få til 

formelle samarbeidsavtaler. På denne måten kan vi samarbeide godt på tvers av faggrupper rundt 

målgruppa vår. Vi er representert i ulike faggrupper ved det distriktspsykiatriske tilbudet i Follo,  

Leder er av den oppfatning at man har et godt samarbeid med Nesodden kommune og avklarte 

ansvarsområder. Anser at kapasiteten til Krisesenteret er bra i det forebyggende arbeidet. Det er mange 

som tar kontakt og vil ha møte på dagtid slik at man må ha kapasitet for å ta imot disse. 

Man er i ferd med å utvide Krisesenteret med en egen del beregnet på menn. 

6.8. Psykisk helse 

Mange unge i dag sliter med ulike psykiske utfordringer. Det er flere instanser i Nesodden kommune som 

yter tjenester til disse. Virksomhetsleder barn og unge er av den oppfatning at tjenestetilbudet til barn og 

unge er godt dimensjonert. Man ligger imidlertid noe lavere på antall stillinger i forhold til barn og unge 

med psykiske problemer. Etableringen av FACT Ung kompenserer for noe mindre ressurser.  
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Virksomheten har målsetning om å kunne tilby tjenester innen 3 uker på lavterskelnivå. Fristen overholdes 

som regel. 

FACT Ung er et fleksibelt, oppsøkende behandlingsteam i samarbeid med BUP Follo og NAV, med 

målgruppe 12-25 år. 22 ungdommer er under oppfølging i FACT Ung. Nesodden er den andre 

kommunen i Norge som etablerte FACT Ung.  

6.9. Revisjonens vurderinger 

I kapitlene over har vi beskrevet tiltak for forebygging på flere områder. Gjennomgangen viser at det er 

mange aktører som har et ansvar inn i det forebyggende arbeidet i kommunen og at disse aktørene har 

en rekke arbeidsoppgaver og tiltak for å sikre at det ytes en forebyggende innsats. Samlet sett gir dette 

et inntrykk av at Nesodden kommune har et godt forebyggende tilbud for kommunens barn og unge, på 

disse områdene.  

Det er flere aktører som jobber bevisst på å møte ungdommen der de er. Dette gjelder blant annet 

ambulerende rusteam og miljøveilederne. Politikontakten har påpekt at dette er en fornuftig tilnærming 

som har redusert i færre meldinger til politiet. Revisjonen ser det også som veldig positivt at det nå er på 

plass flere møtepunkter for ungdommen gjennom etableringen av Fellesverket og Parlamentet. Dette 

har vært et sterkt ønske fra ungdommen selv og kan bidra på flere områder som har betydning for 

ungdommen. 

Når det gjelder å avhjelpe mot barnefattigdom gir også frivillige aktører et stort bidrag. Leder av 

ressurskafeen har påpekt viktigheten av å samarbeide om tilbud som gis slik at tilbudene ikke 

konkurrerer mot hverandre, dette støtter vi fullt ut. Revisjonen anbefaler også å vurdere innspillet om å se 

på muligheten for å kunne gi et mere samlet botilbud mot enkelte grupper og en da en samkjøring av 

kommunens tjenester. Frivilligheten har påpekt viktigheten av aktivitetskortet når det gjelder å få barn og 

unge ut i aktivitet. Etter deres skjønn er det viktig at dette tilbudet også forlenges utover 2021.  

Sommerskolen sommeren 2021 som var et gratis tilbud var også viktig for å skape aktivitet for barn og 

unge med begrensede ressurser tilgjengelig til aktiviteter. Både tilbudene gjennom ungdomsklubbene 

og det tilbudet miljøveiledere gir etter skoletid er gratis. Det er viktig at slike tilbud også fortsetter utover 

2021.  

Det er etablert en utlånssentral som låner ut gratis tur- og friluftsutstyr. Det er opplyst at det har vært en 

stor økning av bruken av dette tilbudet. Vi ser det som positivt at et slikt tilbud foreligger. Vi er kjent med 

at andre kommuner har et enda bredere tilbud i utstyret som lånes ut, Nesodden kommune bør se på 

muligheten til å utvide tilbudet.  

Etter vårt skjønn er det et sterkt fokus på frafall i skolene. Både miljøveiledere. Loser og FACT Ung bidrar 

på dette området. Det er viktig at dette arbeidet samkjøres i tilstrekkelig grad, slik at man kan gi det 

tilbudet som er nødvendig for å forhindre frafall i skolene. NAV opplyser også at de kartlegger personer 

over 18 år uten skoletilbud. De jobber aktivt for å få disse ut i aktivitet. NAV har også påpekt at et tettere 

samarbeid mot Psykisk helse ville vært nyttig. Vi vurderer dette som et relevant innspill; det er grunn til å 

tro at flere av ungdom uten aktivitet også sliter med problemer innen psykisk helse. Det er dermed 
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avgjørende med et godt samspill mellom nevnte aktører for å skape et grunnlag for aktivitet blant flere 

innen denne gruppen.  

Politikontakt har oppgitt at politiet alltid tar kontakt med barnevernstjenesten i saker som de blir 

oppmerksomme på når vold og overgrep er involvert. Politikontakten påpeker at det er viktig at de som 

jobber i første linja i kommunen har tilstrekkelig kunnskap til å fange opp signaler fra barn som lever i 

hjem med vold og trusler. Barnevernet oppgir at det er jobbet mye med veiledning mot barnehagene og 

at det er investert i kurspakker innen vold og overgrep. Rektorer mener at det er fokus på å fange opp 

barn som er utsatt for vold. Dette er også tema i helsesamtalen, som alle 8. klasseelever har. Krise- og 

incestsenteret tilbyr også forebyggende aktiviteter med bl.a klasseundervisning og veiledning til ansatte i 

skole og barnehage. Selv om det det er fokus på å avdekke vold og overgrep i skoler og barnehager i 

dag, bør kommunen vurdere å styrke kompetansen ytterligere med bl.a. de tilbud som krisesenteret kan 

tilby. 

Etter vårt skjønn jobber Nesodden kommune med å skape holdninger mot bl.a. rus blant foreldre og 

foresatte på Nesodden. På foreldremøter er det gitt veiledning av rusforebyggende arbeid. Informanter 

blant foreldre har også oppgitt at den gjennomførte ruskonferansen ble en vekker for mange foresatte i 

kommunen.  
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7. Evaluering 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

Evalueres iverksatte tiltak:  
 Hvilke tiltak har gitt positive resultater? 
 Hvilke tiltak har ikke gitt ønsket resultat? 
 Blir barn og unge hørt? 

 

Følgende kriterier kan utledes fra problemstilling: 

 Kommunen må ha et system for å evaluere de iverksatte tiltakene 

 Kommunen bør innhente informasjon fra brukere pårørende i evalueringen 

 
 

7.1. Resultater 

Flere av våre informanter påpeker at det er viktig at tiltak man setter i gang får lov til å løpe over litt tid før 

man eventuelt vurderer om de skal fortsette. Ungdataundersøkelsen vil være en viktig kilde til å vurdere 

om endringer i tjenestetilbudet har hatt effekt. Undersøkelsen kan da gi svar på om de endringer man har 

gjort bl.a. innfor rus har hatt effekt. Rustjenesten har lagt om sitt arbeid med å være mere ute blant 

ungdom og satse på forebyggende arbeid. Kommunen har en antagelse om at det er en mere liberal 

holdning blant foreldre på Nesodden enn i andre kommuner. Det har blitt gjort tiltak for å informere 

foreldre om viktigheten av gode holdninger bl.a. gjennom ruskonferanse. Informanter fra foreldre har 

påpekt at dette ble en liten vekker og at det har medført en holdningsendring og det har vært et større 

fokus på temaet i fora for foreldre på Nesodden. Flere foreldreinitiativ ble satt i gang etter 

ruskonferansen. Det ble også brukt tid for å skape arenaer for foreldre. Foreldre har påpekt at det er satt i 

gang flere positive tiltak som bl.a. møteplasser på Sletta og Parlamentet. Sommerskolen som ble 

arrangert var også veldig populært. Informantene fra foreldre er også av den oppfatning at ansettelse av 

miljøveiledere har hatt en positiv effekt, de har kommet tettere på barn og unge både på gruppenivå, 

men også på individnivå og spesielt sårbare grupper. 

SLT- koordinator påpeker som flere andre at det ikke er så lett å svare på hva som funger og hva som 

ikke fungerer i det forebyggende arbeidet. Plan for psykisk helse og rus skal bli evaluert. Det er også på 

trappene å gå igjennom brukerplan, for å se omfanget av brukere av de ulike tjenestene og hvorvidt man 

er dimensjonert riktig. SLT-modellen har en evaluerende effekt i sin natur. Her blir tendenser og 

informasjon tatt inn og evaluert, både i prosess og direkte.  

Kommunalsjef skole, barnehage og oppvekst opplyser at det gjennomføres jevnlige møter både med 

barnehage/skoler og BUF. Her er det fokus på arenaer for faglig utvikling og realisering av mål.  
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Kommunalsjef opplyser at man er i ferd med å gjennomføre en elevundersøkelse for 5.-10. trinn.  

Resultatene fra denne ønsker man å måle opp mot de mål som er vedtatt i oppvekstplanen. 

Flere av informantene har gitt uttrykk for at de har stor tro på prosjektet Oppvekst 2025 og dette 

prosjektet vil bidra til at man i enda større grad kan se det totale bilde over de tilbud som gis til barn og 

unge. Prosjektet kan være en unik mulighet til å samhandle enda bedre på tvers av tjenestene.  

7.2. Involvering 

Kommunalsjef skole, barnehage og oppvekst opplyser at kommunens Oppvekstplan var på høring bl.a. i 

kommunalt foreldreutvalg, FAU, og elevrådet. Av innledning i planen framgår det: «Kommunen har i 
planarbeidet lagt opp til bred involvering. Dette gjelder blant annet barn og unge selv, politikere, 
tillitsvalgte, ansatte, foresatte og frivillige foreninger og lag som bidrar i barn og unges oppvekst.» 

I forbindelse med bevilgning av 1 mill. kr. gjennom prosjekt Oppvekst 2025 gikk det fram av vedtaket at 

det skulle opprettes referansegruppe som skulle komme med synspunkter og innspill på bruk av 

millionen. Referansegruppa ble etablert og besto av representanter fra barn og unge, foreldregruppa, 

Idretten, frivilligheten, virksomhet Integrering og mangfold, samt en representant fra såkalte 

«uorganiserte» fritidstilbud. Referansegruppa har kommet med sine synspunkter og innspill på bruk av 

nevnte million.  Barn og unge ga innspill på styrking av møteplasser. Arenaer og møteplasser er prioritert i 

fordelingen av midlene. 

Virksomhetsleder Team frivillighet opplyser at det er gjennomført en spørreundersøkelse blant 8. 

klassinger, Her kom det fram at de ønsket å ha et sted å henge, uten for mye voksenstyring, og tilbud 

som gaming og e-sport. Dette har blitt prioritert ved etablering av møteplassene. Man har også fått 

tilskudd fra Gjensidige stiftelsen. 

Leder av Fellesverket oppgir at ungdommen/ brukerne vil bli involvert i det tilbudet som skal gis på 

huset. I forbindelse med oppussing av Sletta Ungdomshus er ungdom involvert i bl.a. kjøp av møbler.  

Miljøveiledere opplyser at de igangsetter aktiviteter for at elevene skal ha andre tilbud på skolen utover 

det faglige. Det gis også tilbud i skolens ferier. Man rådfører seg kontinuerlig om hva ungdommene selv 

ønsker av tilbud. En av skolene har også tiltak hvor elevene selv tar ansvar for å finne på noe i 

friminuttene. 

Nesodden kommune har Ungdommens kommunestyre/ungdomsråd som skal være ungdommenes 

talerør overfor politikere og beslutningstakere. Det skal ha en rådgivende rolle for kommunen og 

fylkeskommunen. Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen og har rett til å uttale seg i 

alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker. Rådet har 11 medlemmer. 

Rådet har koordinator og møtesekretær fra administrasjonen. 

Alle vedtak og saksinnkalling er tilgjengelig på kommunens nettside, det er planlagt 6 møter i 2021.  

Eksempel på saker som har vært behandlet i 2021 er: 

 Innspill til oppvekstplan 
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 Innspill til klima og miljøplan 

 Prosjekt Oppvekst 2025 

 Prioritering av «Oppvekstmillionen» 

 Digitalt utenforskap 

 Budsjett og økonomiplan 2022-2025 

 Kommuneplanens samfunnsdel. 

Bufdir18 har utarbeidet en veileder for arbeid i ungdomsråd. Av denne framgår det at Ungdomsråd skal 
vere talerøyret til ungdomane overfor politikarar og beslutningstakere, og skal ha ei rådgivande rolle for 
kommunen og fylkeskommunen. Rådet skal representere interessene til ungdommen i kommunen eller 
fylket og har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld ungdom. Ungdomsråd kan også ta opp eigne saker. 
Veilederen beskriver videre hvilke type saker rådet kan arbeide med, og råd for.  

7.3.  Revisjonens vurderinger 

For å kunne gjøre korrigerende tiltak eller endringer i det tilbudet som gis til barn og unge er det viktig at 

man har rutiner for å evaluere de tilbudene som gis. Ungdataundersøkelsen er oppgitt som en viktig kilde 

i den forbindelse. Undersøkelsen avholdes hvert tredje år slik at det vil bli en ny undersøkelse i 2022.  

Flere tiltak er iverksatt på bakgrunn av undersøkelsen i 2019. Dette gjelder bl.a. Oppvekst 2025. Det har 

vært fokus på bruken av rus blant unge på Nesodden.  

Etter vårt skjønn har Nesodden kommune flere arenaer for å evaluere tiltak. Møtene i SLT er bl.a. oppgitt 

som en kilde til evaluering. SLT- koordinator har som omtalt i kapittel 5.3 påpekt at det ikke har vært et 

godt nok system for at informasjon fra de som er tettest på brukeren kommer fram til øverste ledelsen. 

Dette er viktig også når det gjelder evalueringer, slik at endringer blir forankret i ledelsen i kommunen. Vi 

er enige med flere av informantene at prosjektet Oppvekst 2025 vil kunne bidra til i enda større grad å 

kunne se det totale bilde over de tilbud som gis og at det da vil være en god arena for å evaluere de 

forskjellige tiltakene som gjøres mot barn og unge. Å vurdere konkret om tiltak virker eller ikke virker vil 

være en krevende oppgave. Nesodden kommunen har gjort endring av det forebyggende arbeidet mot 

rus, samt en forsterket innsats mot foreldre. Om dette har gitt resultater vil man eventuelt kunne se i den 

kommende ungdata undersøkelsen. Det er fra flere informanter påpekt at ansettelse av miljøveiledere 

har hatt en positiv effekt på både på individ og på gruppenivå.  

Våre undersøkelser viser at unge er involvert på flere arenaer bl.a. ved fordeling «ungdomsmillionen».  

Ungdomsrådet har også jevnlige møter hvor de behandler saker som berører ungdom. 

 

 

 

18 I samarbeid med kommunalt – og moderniseringsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.  
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8. Samarbeid 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

Samarbeides det internt og eksternt for å bedre barn og unges oppvekst og utvikling: 
 Gjennomføres det evalueringer av samarbeid? 
 Hvordan oppleves samarbeidet fra de eksternes side? 

 
Følgende kriterier kan utledes fra problemstilling: 

 Kommunens relevante aktører bør ha faste møtepunkter og arenaer for samarbeid 

 Enhetene i kommunene må sikre at det jobbes tverrfaglig for barn som har behov det 

 
 

8.1. Internt samarbeid 

Som beskrevet i kapitelene 4 til og med 6 er det mange arenaer for samarbeid internt i kommunen. 

Kommunalsjef skole, barnehage og oppvekst påpeker at det er viktig å få til en samhandling på tvers av 

tjenestene. Han opplever at det det begynner å bli en god kultur for dette ute i virksomhetene. Dette 

underbygges av andre informanter vi har intervjuet. Leder av Barnevern påpeker at det er et godt 

samarbeid med andre instanser innen sektoren og at samlokalisering kan være en av grunnene til dette. 

Det har bl.a. blitt ett tettere samarbeid med PPT enn det var tidligere.  

På spørsmål om hvilket samarbeid som kan bli bedre trekker barnevernet fram instanser utenfor sektoren 

som Psykisk helse og rus og NAV. NAV har også gitt uttrykk for at dette samarbeidet kan styrkes. 

SLT- koordinator påpeker at SLT er en samarbeidsmodell, hvor hovedfokuset er å sikre samhandling. 

Utfordringen har vært at det ikke har vært et godt nok system der informasjon som kommer frem fra de 

tettest på brukerne, på koordinatornivå og utøvernivå når helt frem til øverste beslutningstakere i KLG. 

Erfaringsmessig så har det ikke vært et system for å rapportere utfordringer videre, særlig med tanke på 

hvem som faktisk tar tak i det vi vet. Dette har imidlertid bedret seg noe, og det jobbes for å etablere 

gode kanaler for tilbakemelding. For å unngå uklarheter og forvirring vil det fremover være viktig å 

tydeliggjøre hva som gjøres av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet, slik at kommunen kan 

bevarer det helhetlige og systematiske arbeidet SLT - modellen representerer. Det oppleves at det er 

god tillitt mellom aktørene i SLT- samarbeidet. Tilbakemeldinger fra alle parter er at det er etablert et 

godt samarbeid.  

FACT Ung er organisert under Avdeling psykisk helse voksne. Det hadde etter teamkoordinator sin 

mening vært mere hensiktsmessig å være organisert under BUF da hovedtyngden av målgruppen er 

under 18 år. En endring i organiseringen kunne vært hensiktsmessig, både med tanke på faglig tilhørighet 

knyttet til tjenester for barn, unge og familie, samarbeidspartnere og samlokalisering. De andre tjenestene 
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som jobber inn mot barn og unge er lokalisert et annet sted, og dette gjør at det kreves litt ekstra innsats 

for å treffes og skape sømløse tjenester, noe som er bakgrunnen for FACT Ung sin tjeneste. 

Fagleder barn og unge oppgir at for å hindre kasteballer i systemet, er det nå etablert et fellesmøte med 

relevante aktører hver 6. uke. Her deltar leder for BUP, leder mangfold og integrering, leder for 

barnevern, leder for PPT, leder for forebyggende helse, virksomhetsleder BUF, kommuneoverlege, 

fagleder FACT Ung og fagleder PHBU.   

Flere av informantene har påpekt at prosjektet Oppvekst 2025 vil kunne gi grunnlag for enda bedre 

samarbeid på området. Prosjektets organisering er nå under revidering med bistand fra KS. 

Kommunestyret bevilget en million til styrking av prosjektet i desember 2020. I den forbindelse ble det 

etablert en referansegruppe fra frivilligheten, lag, foreninger, ungdom selv og foreldre som har kommet 

med sine innspill og syn på bruken av disse midlene. Arenaer og møteplasser ble prioritert i tildelingene. I 

forkant ble det definert noen føringer for bruk av midlene ved å innhente innspill fra en rekke aktører som 

ungdomsrådet, KFU, skolerådgivere, politikere, prosjekteier og prosjektteam. 

8.2. Eksternt samarbeid 

Samarbeid med politiet er sentralt i forebygging av rus og kriminalitet. Mye av samarbeidet er formalisert 

gjennom skriftlig avtale. Det er redegjort for dette samarbeidet i kapittel 4 og 6. Alle kommunale instanser 

som har samarbeidspunkter mot politiet, mener at samarbeidet er godt. Dette bekreftes også av 

politikontakt som påpeker at politiet er avhengig av å samarbeide med bl.a. kommunen for å løse 

problemene. Politikontakt sier også at de samarbeider internt med de øvrige avdelingene som 

patruljeavsnittet, operasjonssentralen og etterforskning. 

Krisesenteret har en samarbeidsavtale, men NAV, men ønsker å jobbe for en helhetlig avtale med de 

andre instansene i kommunen også. Leder mener at det samarbeides godt med Nesodden kommune.  

Leder av Ressurskafeen har opplyst at det er et godt samarbeid med kommunen, men det er viktig å 

samkjøre aktiviteter slik at man ikke konkurrerer mot hverandre. Hun savner også i større grad at det blir 

lagt til rette for at frivilligheten også kunne deltatt på enkelte møter som nå er på dagtid. 

8.3. Revisjonens vurderinger 

Mye av tilbudet til barn og unge er organisert under samme kommunalområde og da samme 

kommunalsjef. Kommunalsjefen har påpekt at man har en god kultur for samhandling på tvers av 

tjenestene. Dette er også bekreftet av andre informanter. Samarbeidet med tjenester utenfor sektoren 

som Psykisk helse og rus samt NAV mener man kan bli bedre. FACT Ung mener at det hadde vært 

hensiktsmessig å være organisert sammen under BUF og ikke under virksomhet hjemmebaserte 

tjenester som i dag. Nesodden kommune bør vurdere om også FACT Ung organiseres under samme 

kommunalområde som resten av tjenestene som yter tilbud til barn og unge. Det bør også vurderes tiltak 

som gjør samarbeidet med Psykisk helse og Nav tettere. 

Intervjuer med eksterne aktører viser at Nesodden kommune har et godt samarbeid med disse. Leder av 

ressurskafeen har påpekt viktigheten av å legge til rette for at frivilligheten kan delta på enkelte møter 
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som nå er på dagtid. Frivilligheten er en viktig bidragsyter i det arbeidet som gjøres mot barn og unge i 

kommunen slik at det er viktig å inkludere disse på best mulig måte i de planprosesser som 

gjennomføres, slik at tilbudet totalt sett for kommunens innbyggere kan bli best mulig. 
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9. Oppsummering, konklusjon og anbefaling 

9.1. Oppsummering og konklusjon 

Kommunens tilbud til barn og unge 

Revisjonens vurdering er at Nesodden kommune har hatt et økt fokus på å legge til rette for et godt 

oppvekstmiljø for barn og unge. Et resultat av dette har vært opprettelsen av prosjektet Oppvekst 2025 

med en tilhørende kommunestyrebevilgning på 1 mill. kr rettet mot tiltak for barn og unge på Nesodden.  

Resultatet av dette prosjektet kan etter vår vurdering legge til rette for en enda tettere samhandling av 

kommunens tilbud til barn og unge. Informanter har opplyst at ansettelsen av miljøarbeidere på skolene 

har bidratt positivt til tilbudet for barn og unge. Ungdomsklubber har også kommet på plass i løpet av 

høsten 2021.  

Etter vårt skjønn har Nesodden kommune et tilfredsstillende tilbud til barn og unge når det gjelder å 

legge til rette for gode oppvekstsvilkår. Men vi mener likevel at Nesodden kommune bør sørge å få på 

plass tilstrekkelig helsesykepleiere, slik at stillinger ikke er vakante og at man har tilstrekkelig kapasitet i 

forhold til behovet. 

Oversikt over negative forhold 

Nesodden kommune har flere kilder til kartlegging av barn og unges oppvekst og utvikling. 

Ungdataundersøkelsen og egne spørreundersøkelser er sentrale kilder. Det er også etablert flere 

møtepunkter hvor informasjon kan deles. SLT- modellen vil være sentral her. Oppvekst 2025 vil også 

kunne være stor bidragsyter for å se det store bilde av tilbud til barn og unge. Etter vårt skjønn har 

Nesodden kommune tilstrekkelige arenaer for å ha oversikt over de forhold som påvirker oppvekstsvilkår 

for barn og unge. Det er imidlertid viktig at denne kunnskapen også kommer fram til øverste ledelse.  

Vår vurdering er at det er viktig at kommunens ledelse har tilstrekkelig kunnskap om utfordringer, slik at 

endring av tilbud kan forankres i ledelsen og at rammevilkårene for utøvelse av tjenesten kan tilpasses 

behovet best mulig. Derfor mener vi at kommunen fortsatt må ha fokus på å etablere system som sikrer 

at informasjon fra de som er tettest på brukerne kommer frem til relevant øverste nivå. 

Forebyggende tiltak 

Det er flere aktører som jobber bevisst på å møte ungdommen der de er. Vi ser det som svært positivt at 

det nå er etablert ungdomsklubber på Sletta gjennom Fellesverket og på Fagerstrand. Det har blitt satt 

fokus på arbeid mot rus på Nesodden da det gjennom ungdataundersøkelsen ble avdekket hyppigere 

bruk enn i andre kommuner. Det gjennomføres tiltak både mot ungdommen og foresatte. Det er satt 

fokus på å få til en varig endring av holdninger blant ungdommen.  

For å avhjelpe barnefattigdom er frivilligheten også en viktig kilde. Det er viktig at det samarbeides godt, 

slik at man samlet sett får de beste tilbudene. Frivilligheten har også påpekt at det er viktig å 

opprettholde tilbudet om aktivitetskortet, dette er med å gi flere mulighet til å delta på aktiviteter. Det er 
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flere gratis tilbud gjennom året. Dette gjelder både ungdomsklubbene og sommerskolen som ble 

gjennomført sommeren 2021. 

Det er etablert en utlånssentral som låner ut gratis tur- og friluftsutstyr. Det er opplyst at det har vært en 

stor økning av bruken av dette tilbudet. Vi ser det som positivt at et slikt tilbud foreligger. Vi er kjent med 

at andre kommuner har et enda bredere tilbud i utstyret som lånes ut og Nesodden kommune bør 

vurdere muligheten til å utvide tilbudet.  

Det er jobbet med å øke kunnskapen omkring vold og overgrep. Det bør vurderes om denne kunnskapen 

bør styrkes ytterligere gjennom de tilbud som Krise- og incestsenteret eller andre tilbyr. Politikontakten 

har påpekt viktigheten av slik kunnskap for de som er i 1. linje. Vår vurdering er dermed at selv om det det 

er fokus på å avdekke vold og overgrep i skoler og barnehager i dag, bør kommunen vurdere å styrke 

kompetansen ytterligere. 

Evaluering 

Våre undersøkelser viser at Nesodden kommune har flere arenaer for å evaluere de tilbudene som gis til 

barn og unge. Møter i SLT- modellen er bl.a. en slik arena. SLT- koordinator har påpekt at det ikke har 

vært et godt nok system for å sørge for at tilstrekkelig informasjon kommer fram til øverste ledelse. Etter 

vårt skjønn er det viktig at slik informasjon i tilstrekkelig grad kommer fram til øverste ledelse som 

beslutningstagere. Å vurdere konkret om tiltak virker eller virker ikke, vil være en krevende oppgave. 

Nesodden kommunen har gjort endring av det forebyggende arbeidet mot rus samt en forsterket innsats 

mot foreldre. Om dette har gitt resultater vil man eventuelt kunne se i den kommende 

ungdataundersøkelsen. Det er fra flere informanter påpekt at ansettelse av miljøveiledere har hatt en 

positiv effekt på både på individ og på gruppenivå.  

Unge i Nesodden kommune blir involvert på flere arenaer. Ungdomsrådet er sentralt her. Ungdommen 

har også sittet i en referansegruppe for fordeling av «ungdomsmillionen». Ungdom vil også bli involvert i 

de tilbud som gis på ungdomsklubbene.  

Samarbeid 

En stor del av det tilbudet som gis til barn og unge er samlet under samme kommunalområde og samme 

kommunalsjef. Kommunalsjefen har påpekt at det samarbeides godt på tvers av tjenestene innen 

kommunalområdet. Dette er også bekreftet av andre informanter. Informanter har opplyst at samarbeidet 

kan bli bedre med tjenester fra andre kommunalområder. Tiltak for å samarbeide tettere med Psykisk 

helse, rus og Nav bør etableres. Organisatorisk plassering av Fact Ung bør også vurderes.  

Eksterne aktører opplyser at det er et godt samarbeid med Nesodden kommune. Det er påpekt 

viktigheten av å legge til rette for at frivilligheten også blir inkludert i forbindelse med sentrale prosesser. 

slik at tilbudet totalt sett for kommunens innbyggere, kan bli best mulig. Vi mener derfor at kommunen 

fortsatt må ha fokus på å ivareta samarbeidet med frivillige aktører og videreutvikle dette til det beste for 

barn og unge.  
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9.2. Anbefaling 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale kommunedirektør / Nesodden kommune å 

gjennomføre følgende: 

 Sørge for at tilstrekkelig informasjon om barn og unges oppvekstsvilkår kommer fram til 

kommunedirektøren. 

 Legge til rette for tilstrekkelig samspill med frivilligheten på området. 

 Sikre tilstrekkelig kompetanse og bemanning i helsesykepleiestillingene. 

 Vurdere innspill om tiltak omkring bolig for vanskeligstilte enslige med barn.  

 Vurdere å styrke kompetansen ytterligere når det gjelder å avdekke vold og overgrep. 

 

Et utkast til rapport har blitt oversendt Kommunedirektøren til uttalelse. Kommunedirektørens uttalelse i 

brev av 17.desember 2021 er vedlagt rapporten. 

 

Drammen, den 20. desember 2021. 

 

Ann Heidi Jebsen Hanne Tømte Even Tveter 

Oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor 

Forvaltningsrevisor Forvaltningsrevisor 
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Referanser 

Vedlegg 1 – Uttalelse fra kommunedirektøren, datert 17.12.2021 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjoner med 
oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020.  

Standarden er bygget opp med 34 punkter bestående av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i 

forvaltningsrevisjon, hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. Standarden fastsetter normer for 

planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon i kommuner, fylkeskommuner og i 

(fylkes)kommunalt eide selskap. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i 

kommuner og fylkeskommuner19, og kontrollutvalget skal påse 

at det utføres forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides en plan for 

forvaltningsrevisjon som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Denne skal baseres på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering, og den skal vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget selv.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal 

ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 
Det skal utpekes en oppdragsansvarlig for hvert oppdrag i forvaltningsrevisjon, og denne er ansvarlig for å påse at 

standardens krav er oppfylt. Oppdragsansvarlig revisor skal sikre at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med 

tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevante metoder, og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som 

revisjonen omhandler. Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver.  

Bestilling og problemstilling: 
Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling, og revisor skal vurdere om 

kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre. Revisor skal forsikre seg om at kontrollutvalget og revisor har lik 

forståelse av oppdraget, at rammene er tilstrekkelig klarlagt, og om nødvendig avklare bestillingen med 

kontrollutvalget.  

Revisor skal sikre at det utarbeides problemstillinger som er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne 

besvares, og at de er egnet til å besvare kontrollutvalgets bestilling. Dersom det er behov for å endre 

problemstillinger underveis slik at det kan ha betydning for gjennomføringen av oppdraget, skal dette avklares med 

kontrollutvalget. 

Revisor skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hver forvaltningsrevisjon, som redegjør for problemstillinger, 

revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

Revisjonsdialogen: 
Revisor skal iverksette tiltak som er egnet til å sikre god dialog med revidert enhet, øvrige involverte og andre 

relevante aktører. Senest før datainnsamling starter skal revisor sende oppstartsbrev til kommunedirektøren (alt. 

 

19 LOV 2018-06-22 nr 83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), syvende del, kapittel 22 til 26, §§ 22-1 til 26-1 

Punkt Innhold 

 Innledning  

1-3 Krav til revisor  

4-8 Bestilling og problemstilling 

9-13 Revisjonsdialogen  

14-15 Revisjonskriterier  

16-19 Metode og data  

20-22 Vurderinger og konklusjoner  

23 Anbefalinger  

24-28 Rapport  

29-31 Dokumentasjon  

32-34 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  
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selskapet). Som hovedregel skal det avholdes oppstartsmøte hvor det redegjøres for bakgrunn, problemstillinger, 

revisjonskriterier, informasjonsbehov og planlagt gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.  

Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren (alt. selskapet som er gjenstand for forvaltningsrevisjon), og 

uttalelsen skal fremgå av rapporten i sin helhet. Endelig rapport skal oversendes kontrollutvalget, med kopi til 

kommunedirektøren (alt. selskapet). 

Revisjonskriterier: 
Med utgangspunkt i problemstillinger skal revisor etablerere revisjonskriterier utledet fra autoritative eller anerkjente 

kilder innenfor det reviderte området. Kildene skal presenteres for revidert enhet, som skal gis anledning til å komme 

med innspill. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for revidert 

enhet innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 
Revisor skal sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) for problemstillingen, og datainnsamlingen skal 

gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet). Metodevalg skal begrunnes og eventuelle 

svakheter i datamaterialet skal synliggjøres. Det skal innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger 

og svare på problemstillingene. Data som er fremkommet muntlig skal nedtegnes skriftlig og bekreftes av kilden. 

Personopplysninger skal behandles i tråd med kravene i personopplysningsloven.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 
Revisor skal vurdere innsamlede data opp mot revisjonskriteriene, og dersom det avdekkes vesentlige avvik skal det 

komme tydelig frem i rapporten. Vurderinger må være objektive, og med bakgrunn i disse skal revisor konkludere i 

forhold til problemstillingene.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men skal gis der dette er hensiktsmessig ut fra data, vurderinger og konklusjoner. 

Anbefalinger skal ikke gis i form av detaljerte løsninger. 

Rapport: 
Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt, og rapporten skal utformes så leservennlig som mulig 

med hensyn til språk og struktur.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, innsamlede data, 

vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger, og det skal være et klart skille mellom hva som er presentasjon 

av data (fakta) og hva som er revisors vurderinger. Praksis eller tilstand innen det reviderte området skal beskrives i et 

omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 
Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av utførelsen av 

prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan foreligge 

misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt. Det samme gjelder dersom det avdekkes åpenbare brudd på annet 

regelverk enn det som inngår i revisjonen. Dokumentasjon skal oppbevares i minst 10 år.  

Kvalitetssikring og system for kvalitetskontroll  
Utførelse av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, og denne skal dokumenteres. Den skal sikre at undersøkelse og 

rapport har nødvendig faglig og metodisk kvalitet og følger denne standard.  

Revisjonsenheten skal dokumentere et system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Metode 

Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon"20 

som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor grad på 

samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at revidert enhet 

skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av område vi ser på.  

Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold til 

dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes til 

vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen 

informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.  

I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og 

etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte enn 

forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med 

forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette også skje 

gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på et tema 

og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.  

Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke 

våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme vurderinger, 

og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til utvikling i den 

reviderte enhet. 

I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder21. Kvalitativ metode vektlegger 

forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle bedre 

forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger og kognitive prosesser. 

Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe individer. Det 

brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. Kvalitative 

og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte hverandre. 

Eksempler på aktuelle metoder for innsamling og analyse av informasjon / fakta ved forvaltningsrevisjon: 

 Dokumentanalyse 

 Samtaler / intervju / gruppeintervju 

 Spørreundersøkelser 

 Statistiske analyser 

 Trendanalyser 

 Økonomiske analyser (som regnskapsanalyse) 

 Case 

 Scenarioanalyse 

 

20 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
21 Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode 
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 Observasjon 

I denne revisjonen har vi benyttet følgende metoder: 

Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og 

lignende.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer vært 

involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas å ha stor 

grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en saksinteresse, er 

det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.  

Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange dokumenter 

med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv bare fanger opp 

det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte benyttes i kombinasjon 

med andre metoder. 

Samtaler / intervju / gruppeintervju 

Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende 

problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.  

Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av virkeligheten. 

Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha betydning for 

påliteligheten.  

Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i ettertid 

verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.  
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