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Referat, møte 3 
 
 
Dato: 16/1-13 Tidspunkt: 8.15 – 15.30 Sted: Rønvik familiesenter/ 

Skagen hotell 
 

Til stede: Berit Sivertsen Sørvig  
Tarald Sæstad  
Grete Willumsen  
Marit Lund Hansen   
Sissel Hoseth Carlsen  
Bjørg Apeland  
Aasjord Ståle E.  
Terje Dypfest  
Mary Brattøy  
Anders Eivik 
Anita Karlsen 
 

Kommunepsykolog 
PPT 
ReHabiliteringssenteret 
Helsesøstertjenesten 
HO-stab, repr. også NAV  
Rønvik familiesenter 
Grunnskolekontoret, økonomi 
Grunnskolekontorets innsatsteam 
Barneverntjenesten  
Hovedtillitsvalgt  
Hovedtillitsvalgt  
 

 

Ikke til stede: Lise Tronrud  
Karin Andreassen  

 

Barnehagekontorets fagteam 
Tildelingskontoret 
 

 
 

 
1. Gjennomgang av risiko/ fallgruver i prosessen (jf. innspill fra 

prosjektdeltakerne) 
 

Fallgruve Tiltak Gjennomføring / Ansvar 

Evne til å finne 
løsninger 

Det er ønskelig å søke hjelp 
til «inspirasjon» 

Eirik undersøker 

Manglende fokus på 
brukerperspektivet 

A: Gjøre avgrensninger i det 
videre arbeidet. Oversikten 
«Hvem er disse barna» 
oppdateres. 
 
B: Prosjektgruppen får en 
«innføring» i tankegangen 
som preger tjenestetilbudet i 
Familiesentrene gjennom en 
«ekskursjon» til Rønvik 
Familiesenter. 
 
C: Sørge for brukervurdering 
av endelig forslag 
 

Gjennomført 16/1 
 
 
 
 
Gjennomført 16/1 
 
 
 
 
 
 
Mai 2013 / Eirik 

Lovverk / 
taushetsplikt 

A: Beholde brukerfokus 
 
B: Veilederen fra KS 
«Taushetsplikt og 
samhandling i kommunalt 

Løpende / alle 
 
Lagt ut på prosjektområdet 
8/1-13 
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arbeid for barn - ungdom – 
familier» legges ut på 
prosjektområdet 
 
C: Sørge for juridisk 
vurdering av endelig forslag 

 
 
 
 
Mai 2013 / Eirik 

Manglende samspill 
med praksisfeltet 

Involverte/aktuelle fagmiljø 
«kobles på» underveis i 
prosjektet. 

Løpende / prosjektdeltakere 

 
 

2. Møte med Ingrid Skjesol Bulling den 25. januar kl. 12.00 

 Eirik sender ut møteinnkalling til de interesserte 
 

3. Hvem er barna med særlige behov? 

 Vi tok en gjennomgang av målgruppen for prosjektarbeidet. Ved siden av å 
synliggjøre målgruppens størrelse, er målet å avgrense prosjektets omfang – 
gjennom å nærme seg en felles «definisjon» av hvem målgruppen omfatter. 
 

 

Kilde Utvalg (egen definisjon) Antall 

Barnehagesektoren   

Barneverntjenesten To grupper med særlige behov: 
A: Barn med diagnoser og foreldre som har 
normal omsorgsevne 
B: Barn med særlige behov og foreldre med 
dårlig omsorgsevne 

 

Tildelingskontoret Brukere som mottar tjenestene avlastning, 
støttekontakt og omsorgslønn i aldersgruppen 0-
20 år 
 
Særlig krevende brukere (ungdom) 

220 
 
 
5-6 

Vedtak om 
Individuell plan 

  

Fysioterapi / 
ergoterapi 

Barn under 18 år som mottar fysioterapi (store 
og små funksjonsnedsettelser) 
 
Barn under 18 år som mottar ergoterapi (store 
og små funksjonsnedsettelser) 

200 
 
 
60 

Skolesektoren 
(grunnskole) 

Barn som innmeldes til PPT. Stort spenn, fra 
lesevansker til betydelige psykiske lidelser og 
multifunksjonsnedsettelser. 

1050 
(2012) Til 
enhver tid 
20% av 
elevmassen 

BUP Henvisninger fra fastlege (barnevern i særlige 
tilfeller) 

Ca. 400 
(2012) 
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 Etter en lengre, men nyttig, diskusjon konkluderte vi med at vår definisjon av 
«barn med særlige behov» må omfatte/ vektlegge følgende forhold: 

 
- Barn med behov for sammensatte, koordinerte tjenester.  
- Varighet av slike behov er av mindre betydning.  
- Behovet for sammensatte, koordinerte tjenester kan i denne 

sammenhengen være knyttet til forhold i/ved individet, familien 
eller(nær)miljøet. 

 

 Definisjonen av målgruppen vil sannsynlig vis ha konsekvenser for hvem vi 
«teller» i oversikten «hvem er disse barna». 

 

4. Til neste gang («lekse») 

 Alle bes om å formulere et forslag til prosjektets definisjon av hvem 
målgruppen «barn med særlige behov» omfatter, jf. referatets pkt. 3. Test 
gjerne ut definisjonen hos eget fagmiljø/ samarbeidsparter. 

 
 Oversikten «Hvem er disse barna» oppdateres iht. forholdene/ definisjon 

beskrevet ovenfor. Følgende ansvarsforhold opprettholdes (andre må gjerne 
bidra): 

 
Barnehagesektoren:    Lise 
Barneverntjenesten:    Mary 
Vedtak fra Tildelingskontoret:   Karin 
Fysioterapi/ergoterapi:    Grete 
Skolen:      Tarald/ Terje/ Ståle 
BUP:       Berit 

 
 
 
Referent: Eirik Lie 
 


