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NOTAT RÅDSFORSAMLING 2017 – REGIONALT SAMARBEID   
Tid:   25. 04.17 kl 1330 (avholdt etter representantskapsmøte) 
Sted:   Skjervøy rådhus 
Deltakere: samme som representantskapsmøte (21 deltakere) 
Møteleder:  rådsordfører Øyvind Evanger 
 
Rådsforsamling avholdes årlig i etterkant av representantskapsmøte i regionrådet. 
Representantskapet er regionrådets øverste organ og består av 18 medlemmer (3 
kommunestyremedlemmer fra hver av eierkommunene). Representantskapet og 
styret (ordførerne) utgjør til sammen rådsforsamlingen, som skal være et politisk 
verksted for utviklingen av regionen. 
 
Høsten 2016 valgte styret i regionrådet å iverksette prosessen med «regionalt 
samarbeid Nord-Troms». Vedtak fra september 2016; 

«Styret i Nord-Troms Regionråd vedtar følgende for den videre prosessen: 
1. Administrasjonen får i oppgave å utrede forslag til framtidig organisering av regionrådet 
2. Rådmannsutvalget får i oppgave å gjøre en totalgjennomgang av alle interkommunale 

samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye 
samarbeidsområder 

3. Forslagene presenteres for styret i regionrådet i mars-møte neste år. Saken legges også fram 
representantskapsmøte april 2017» 

Drøftingene i regionrådets styre signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus 
(færre saker av administrativ karakter). Regionrådet kan ses på som arena for 
samskapt politikkutvikling på valgte politikkområder, for eksempel der det er viktig 
å ha en felles holdning utad – stå sterkere. Drøfting av hvilke arbeidsformer som 
styrker et slikt regionalt politisk lederskap, samt hvordan man kan komme i 
posisjon /være i forkant i de politiske prosessene for å vinne fram må tas. Videre 
bør man diskutere hvordan man forankrer saker i kommunestyret i den enkelte 
kommune – og hvordan man skaper legitimitet for arbeidet. 
 
Til rådsforsamlingen er det utarbeidet et eget diskusjonsnotat som i siste kapittel 
løfter fram noen problemstillinger til drøfting. Dette ble sendt ut i forkant av møtet. 
 
Ved møtestart ble det holdt en kort innledning ved rådsordfører og daglig leder hvor 
bakteppe og utredningsarbeidet ble gjennomgått. 
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Åpen runde i plenum til tema; (stikkord) 
• Kommunikasjon/informasjon mellom regionråd og k-styrer fungerer 

ikke/svikter 
• Regionrådets arbeid må sidestilles med det som skjer i kommunene 
• Mange samarbeid som pågår – politikerne har ikke oversikten 
• Tydelig-gjøring av hvem som vil være med i samarbeidet var viktig å få på 

plass 
• Samarbeidet går i bølgedaler – opp og ned 
• Ønske om å bli mere politikere i regionrådet 
• Møteref fra regionrådet som refsaker til k-styrene i dag 
• Det er et ønske fra ordførerne å se på organiseringen 
• Opplever ofte å være på etterskudd i enkeltsaker – kommer ikke på banen før 

det foreligger forslag – bør være tidligere i prosessen 
• Burde hatt faste møter med Sameting, fylkesting og Storting 
• Alle samarbeidstiltak er forankret i politiske vedtak ved oppstart 
• Bra diskusjonsnotat 
• Hvordan klare å forankre arbeidet? 
• Hvordan mobilisere? 
• Viktig å skille mellom politikk og administrasjon 
• Bakteppe fra regionrådsmøte i sept 2016, å få avklart Nord-Troms 

samarbeidet, det var det viktigste (alle 6 med videre). Må å ha færre saker slik 
at man kan konsentrere seg, mer slagkraft, bruke media sterkere. Fokus på 
aktuelle enkeltsaker som engasjerer både politikere og mening mann for 
eksempel snøscooterløyper og Fjelloven 

 
 

Til drøfting – 3 spørsmål fra diskusjonsnotatet; 
 
1. Regional politikk på dagsorden – politisk lederskap 

Hvordan kan regionrådet bidra til å sette samfunnsmessige utfordringer på 
dagsorden, og hvordan forstå problemene i et regionalt perspektiv?  Kan 
administrasjonen i større grad samle opp og bearbeide kunnskap som 
politikerne kan nyttiggjøre seg for å sette agenda og utvikle nye løsninger? 
Hvilke andre aktører kan man knytte til seg? 

 
2. Synliggjøring av den regionale politikken 

Politikernes arbeid med å finne nye politiske løsninger på tidens problem og 
utfordringer, er ofte ikke synlig for befolkningen.  Dette gjelder 
kommunalpolitikken og kanskje i enda større grad arbeidet med regional 
politikk.  Hva skal til for å endre dette? 
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3. Folkevalgte roller defineres ofte som lederrollen – styringsrollen – 
representasjonsrollen – arbeidsgiverrollen. Hvordan følge opp disse når 
virksomheter legges utenom kommunenes egen driftsorganisasjon? 

 
Rådsforsamlingen jobbet med spørsmålene i grupper, en ordfører pr gruppe. 
Innspill fra gruppene ble gitt i plenum;  
 
Gruppe «Svein»: (spørsmål 1) 

• Regionrådet bør være en utagerende organisasjon – være der det skjer 
• Være reiselysten - være i forkant 
• Finne de viktige satsingene; for eksempel reiselivssatsing 
• Daglig leders rolle må omdefineres, desentralisere oppgaver, mange høringer 

som kommer/fordele arbeidet mellom kommunene 
• Tror det er rett å organisere regionrådet på en slik måte at 

repskap=formannskapet. Vil gi bedre forankring (kommunestyre på siden av 
regionrådet med dagens løsning) 

 
Gruppe «Eirik»: 

• Til spmål1: Bruke media – avisinnlegg som er felles politikk 
• Enkel informasjon på kommunenes hjemmesider (litt kortinfo om 

regionrådet) 
• Regionrådet må gjøre seg aktuell – ta opp saker som angår 
• Til spmål 2: svar ja. Avhengig av gode fagfolk – viktig å forstå dynamikk 

mellom det administrative og politiske (adm må legge til rette) 
• Viktig med nettverk (politisk) – viktig å være tilstede på ulike arena, kanskje 

man ikke trenger å være tilstede på samme arrangement, fordele mellom 
seg? 

• Til spmål 3: Viktig med gode planer og rapporteringsrutiner 
 
Gruppe «Knut»: (spørsmål 1) 

• Administrasjon må frigjøres, politisk vaktbikkje 
• Må tidlig inn i prosessene, være i forkant 
• Mindre detaljer, fokus på større viktige saker 
• God media-strategi, bruke media på en annen måte 
• Bruke skype som verktøy 
• Årshjul – god ide 
• Kontaktnett – alle politiske«ting» og næringslivet 
• Politisk verksted sammen med næringsliv – gjerne alle formannskap og 

næringslivet 
• Eierskap – viktig med gode eierskapsstrategiser 
• Repskap bør være formannskapet, får en forankring i det politiske arbeidet 
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Gruppe «Øyvind»: (spørsmål 1) 

• Veldig få saker fra kommunestyrene hvor man opplever at «denne saken» 
skal/bør frontes av regionrådet 

• Års-hjul kan være et godt verktøy 
• Må til en kultur-endring også blant lokalpolitikeren 
• Representantskap=formannskap (enig i mye i diskusjonsnotatet) 
• Tørre å velge og prioritere politikkområder er viktig 
• Hvordan gjøre dette framover i en prosess? 
• Må lage en form for modell – som kan presenteres i k-styrene 
• Må settes en milepælsplan for arbeidet videre (k-styrer, regionråd og tilbake 

til regionrådet) 
 
Debatt: 
Forslag/innspill: 

• Politikkområder; reiselivssatsing. Hvordan bygge den infrastrukturen som 
kreves for å være et godt vertskap? Turistskatt – dette bør være en sak å 
jobbe politisk med i det videre med 

Videre prosess:  
• Hvordan ta dette videre?  
• Kan ta lang tid om man skal gå flere runder i k-styrene før man har dette på 

plass 
Hvordan få regionrådet til å bli mer synlig? 

• Vanskelig med dagens organisasjon  
Organisasjonsendringer; 

• Viktig med prosess, skal bygge organisasjon for framtiden (endra 
organisering) 

• Viktig at det kommer en klar innstilling fra dette representantskapet til 
kommunestyrene 

• Aktuelt å velge (for eksempel 3) representanter fra f-skapene? 
• Antall representanter – diskusjoner  
• Det som er avgjørende er måten man organiserer arbeidet i møter 
• Godt lokalt eierskap er viktig. Forslag; styret i regionrådet må lage en modell 

som presenteres i k-styrene 
• Enighet om at representantskapet ønsker et sterkere politisk fokus 
• Det gjøres mye, men hvordan få dette forankret og synliggjort 
• Vurder dagens selskapsform vs §27 med eget styre  
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Konklusjon fra rådsforsamlingen: 
Rådsforsamlingen viser til diskusjonsnotatet og er enig i intensjonene som er trekt 
opp i dokumentet. Rådsforsamlingen ber styret i regionrådet om å jobbe videre med 
saken på følgende måte: 

1. Ta med innspill fra dagen møte i det videre arbeidet 
2. Utarbeide en milepælsplan for videre prosess 
3. Lage en felles saksutredning til alle k-styrene med forslag til modell for 

endra organisering av regionrådet. Saken skal behandles i alle k-styret i løpet 
av året. 

 
 
Møtet hevet kl 1600. 
Berit Fjellberg 
referent 
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Skjervøy kommune 

Tverrfaglig Ressursgruppe                                                       Revidert mars 2017   

 

 

 

Retningslinjer – Mandat for Tverrfaglig Ressursgruppe  

 
 Bakgrunn: 

Skjervøy kommunes plan for psykisk helse 2007-2010 var bakgrunn for Tverrfaglig Ressursgruppe – TRG -  og 

ga mandat i forhold til å drive fram og iverksette tiltak. Mandatet ble forankret i Oppvekst – og levekårsutvalget. 

(sak 03/08 14.02.08) 

Etter mer enn 9 år er fortsatt TRG i virksomhet. Endringer har skjedd underveis, blant annet fordi vi har 

arbeidet systematisk, implementert tiltak, utarbeidet planer og retningslinjer. 

 Det er derfor tid for å revidere TRG sitt mandat. Etter evaluering og tilbakemeldinger generelt vurderes det at 

TRG er en viktig tverrfaglig gruppe. Det gir et helhetsperspektiv i forhold til å ivareta og videreutvikle systemer i 

forhold til møteplasser og planverk, i tillegg til å initiere nye tiltak og oppdatere relevant planverk når det er 

nødvendig.  

 

 

 

De representerte områdene i Tverrfaglig Ressursgruppe er : 
Helsestasjonen ved en helsesøster og rådgiver  ( som er ansvarlig leder  for gruppa) 

PPT  ved spesialpedagog  

Barnehagene ved en styrer 

Skjervøy barneskole ved rektor 

Skjervøy ungdomsskole ved inspektør 

Nord-Troms videregående skole avd. Skjervøy ved rådgiver  

Skolene på Arnøy ved en lærer 

 Barneverntjenesten ved leder 

Funksjonshemmede barn ved leder for omsorgsboligen «Solsikken» 

NAV ved en saksbehandler 

ASVO ved en veileder 

Folkehelsekoordinator 

Flyktningetjenesten 

Rus- og psykiatritjenesten ( nytt ) 

( Kulturskolen) 

 

 

 

Overordnet mål:  

 

Tidlig hjelp er god hjelp – Helhet og sammenheng 

 

Målgrupper: 

Barn - unge og deres familier 
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 Oppgaver:  

 

 Medlemmene er representanter for sin arena og ansvarlige bindeledd mellom 

TRG og egne kolleger i forhold til informasjon, oppfølging og eventuell 

iverksetting av tiltak. 

 

 Dele erfaringer og bli kjent med hverandres arenaer 

 Samarbeid og samhandling på tvers av etater og faggrenser -  utarbeide retningslinjer 

og rutiner for dette når det er behov. 

 Følge opp kommunens plan mot vold i nære relasjoner 

 Følge opp kommunens plan mot fattigdom 

 Vurdere behov og arbeide for kompetanseheving og kartleggingsarbeid i relevante 

sammenhenger  

 Være kontakt og ressursgruppe i forhold til saker som kan ha betydning for helse og 

psykososialt miljø. 

 Være representert i Politiråd 

  Være rådgivende organ for politikerne / bringe saker til politikerne via de respektive 

etatssjefer. 

 Være Fylkesmannens kontaktgruppe i forhold til «Sjumilssteget» 

 Evaluere iverksatte tiltak underveis. 

 

 

 

 

Faste møter / innkalling 
  

  Møtetid fortrinnsvis hver andre mandag i måneden fra kl.12.30 – 14.00 etter 

nærmere oppsatt møteplan  - 7-8 møter i året. 

  Rådgiver ved helsestasjonen kaller inn til møter og forbereder saker                                                                                               

 Medlemmene melder inn aktuelle saker / problemstillinger 

  Rapportere tiltak samt sende kopi av møteinnkallinger og møtereferater til Helse 

og omsorgssjef og Kultur og undervisningssjef. 

 Referater fra møter sendes til medlemmene som er ansvarlig for videre orientering 

og oppfølging av aktuelle saker på sine respektive arenaer. 
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Skjervøy kommune 
Skjervøy kommune 

Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775500 
postboks 145 - G Skoleveien 6  Orgnr:  
9189  SKJERVØY        
E-post:
post@skjervoy.kommune.no 

Internett:            
www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto:  

Fylkesmannen i Troms 

9291 TROMSØ 
Att. v/Eivind Pedersen 

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
2015/130-45 947/2017 035 21.02.2017 

Tverretatlig samarbeid til beste for barn og unge - rapport fra Skjervøy 
kommune 

Vedlagt følger rapport etter kartlegging av tverretatlig samarbeid i Tromskommunene i 2015 – 
nye utfordringer til kommunene. 

Rapporten vil bli lagt til kommunestyret i Skjervøy som referatsak i mai. 

Med hilsen 

Cissel Samuelsen 
Rådmann 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 

Vedlegg 
1 Rapport etter kartlegging av tverrfaglig samarbeid 2017 
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Innledning 

 

Skjervøy kommune har lang erfaring i å arbeide med barn, unge og deres familier på tvers av faglige 

grenser og etater.  

Skjervøy kommune foretok kartlegging og analyse av tiltak og tjenester til barn og unges beste i 2009 

og 2012 i henhold til Fylkesmannens introduksjon av Sjumilssteget og satsing på barn og unge. 

Ansvarlig for kartleggingen både i 2009 og 2012 var TRG (Tverrfaglig Ressursgruppe).    

Denne kartleggingen var nyttig blant annet for å få oversikt over tiltak og tjenester og bli bevisst våre 

holdninger, verdier, prioriteringer og evne til å tenke helhetlig. Det var også en tydelig endring og 

forbedring av tjenestene generelt i løpet av tiden mellom mellom de to analysene. 

Høsten 2015 sendte Fylkesmannen igjen ut invitasjon til kommunene om å gjennomføre intern 

kartlegging av sitt tverretatlige samarbeid for barn, unge og deres familier. Dette var et ledd i 

oppfølging av Sjumilssteget i Troms og for å bidra til samordning av kommunenes innsats overfor 

utsatte barn og unge. 

Kartleggingen ble gjennomført ved hjelp av et spørreskjema utformet i Quest-back. 

Resultater fra Kartleggingen fra 2015 ble sendt ut som en rapport fra Fylkesmannen høsten 2016: 

«Tverretatlig samarbeid til beste for våre barn og unge». 

I denne rapporten ligger utfordringer og anbefalinger om videre tiltak i kommunene. Fylkesmannen 

sier i rapporten at det er behov for en ny lokal kartlegging av de kommunale tverretatlige 

møtesystemene. Hensikten å kunne øke kvaliteten og dermed effekten av tverretatlig innsats overfor 

barn og unge.  

Kommunen blir bedt om å ta utgangspunkt i rapportens pkt.5. Der har Fylkesmannen skissert 

utfordringer på 6 områder for kvalitetsforbedring av det tverretatlige samarbeidet.  

 

Tverrfaglig Ressursgruppe med representanter fra alle arenaer som arbeider med barn, unge og 

deres familier har fått ansvaret for denne nye gjennomgangen i samarbeid med Rådmannen. 

Vi velger å gå inn på det enkelte område og svare på spørsmålene som er lagt ved i Fylkesmannens 

rapport. Gjennom dette får vi en enkel oversikt, gjennomgang og vurdering av våre systemer for 

tverretatlig samarbeid.  
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1. Tverrfaglige møtesystemer, deres forankring og 

målgrupper  

 

I det følgende beskrives de ulike tverretatlige møtesystemene i forhold til barn, unge og deres 

familier. 

1.1. TRG 

TRG er en forkortelse for Tverrfaglig Ressursgruppe. Alle arenaer som arbeider med barn, unge og 

deres familier er representert; det vil si barnehage, barneskole, ungdomskole, barnevern, 

helsestasjon, PPT og  omsorgsbolig for funksjonshemmede barn.  I tillegg er det medlemmer fra NAV,  

fra Skjervøy arbeidssamvirke A/S og Folkehelsekoordinator. I perioder er det også deltagere fra 

Kulturskole og Flyktningtjeneste. Medlemmene i TRG representerer sin arena og er blant annet   

ansvarlig for å bringe saker inn og ut fra TRG.   Hovedfokus er forebygging og lavterskeltiltak. Motto 

er «Tidlig hjelp er god hjelp». Overordnet mål for TRG er «Å se hele barnet – Helhet og 

sammenheng» 

TRG har politisk forankret mandat, har faste møter, egne ansvarsområder og eget økonomisk ansvar. 

Møtefrekvens er åtte ganger i året. 

TRG jobber kun på systemnivå. Her behandles ikke individsaker. Ansvar er blant annet å følge opp 

tiltak i handlingsplan mot vold i nære relasjoner og handlingsplan mot fattigdom. Lavterskeltilbud og 

trivselstiltak er en del av dette, for eksempel å samarbeide om Utstyrsbank og støtte Ole Bok prosjekt 

i biblioteket.  TRG er et forum for å dele erfaringer, bli kjent med hverandres faglighet og 

ansvarsområder, utvikle gode og funksjonelle retningslinjer og rutiner for samarbeid i ulike 

sammenhenger, ( for eksempel retningslinjer for barnehage-skolehelseteam).  I tillegg arrangerer 

TRG tverretatlige fagmøter og fagdager 1-2 ganger i året samt åpne foreldremøter med aktuelle 

temaer (som for eksempel «Nettvett», mobbing, rus osv).   

Lokalt politi inviteres til TRG når det en gang i året er gjennomgang av tiltaksdelen i handlingsplan 

mot vold. I tillegg arrangeres det en gang i året erfaringsdelingssamling i forhold til handlingsplan 

mot vold hvor alle virksomheter inviteres.  

Ansvarlig for TRG er nylig blitt medlem i Politiråd. 

Målgrupper for arbeidet er hovedsakelig barn, unge og deres familier. 

Gruppa er stor, men vurderingen er at det likevel er hensiktsmessig og at det fungerer med så mange 

deltagere. Ved behov og i spesielle situasjoner jobber man i grupper eller inviterer inn ressurser.  

Utfordring kan være å samarbeide mer med frivillige organisasjoner i forhold til planlegging av 

forebyggende tiltak etc. 
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1.2. «BUP møter» 

«BUP møter» er fagmøter som avholdes en gang i måneden. Her møter BUP, lege, PPT, barnevern og 

helsestasjon. Forankringen er faglig. Målgruppe er barn og unge.  

Innhold i BUP møtene er hovedsakelig å søke faglige råd og veiledning i forhold til utfordringer og 

problemstillinger knyttet opp mot individer. Det kan være i «saker» som allerede er kjent og hvor 

samtykke er innhentet.  Det kan også være i forhold til å søke råd om videre tiltak i utfordrende 

situasjoner eller problemstillinger som den enkelte fagperson står i. Da er det fenomener som 

drøftes og ikke individer. Det er viktig med denne faglige tilknytningen til spesialisthelsetjenesten. 

Det sendes ikke ut innkalling med saksliste, skrives heller ikke referat.  

 

1.3. Rus og psykiatriteam 

Rus og psykiatriteam har medlemmer fra psykiatritjeneste, Senter for psykisk helse (UNN), NAV, 

hjemmetjeneste, ASVO,  barneverntjeneste og helsestasjon. 

Rus- og psykiatriteam har politisk forankret mandat og fast møteplan. Her drøftes ikke individ saker.  

Representasjon fra barnevern og helsestasjon skal sikre barneperspektivet i dette arbeidet som 

hovedsakelig er rettet mot voksenpsykiatrien, for eksempel i å løfte fram barn som pårørende og se 

på samarbeidsrutiner som sikrer barn av rusbrukere og psykisk syke god oppfølging. Det er også 

viktig å være orientert om hva som skjer på ulike arenaer i forhold til å se helheten. 

 

1.4. Barnehage-skolehelseteam  

Barnehage-skolehelseteam er et tverrfaglig team bestående av helsesøster, representant fra 

barnehage/skole, PPT og barneverntjenesten. Retningslinjer for barnehage – skolehelseteam er 

utarbeidet av TRG og er politisk forankret. 

Ved behov innkalles flere fagpersoner, for eksempel lege eller BUP.  

Barnehage-skolehelseteam er et verktøy for å forebygge utvikling av ulike vansker. Det kan være i 

forhold til uønsket adferd, problemer med samspill, mistrivsel etc.  Mål er «Hjelp så tidlig som mulig 

– tidlig hjelp er god hjelp». 

Den som er bekymret for et barn kan melde sin bekymring og be om møte. I skolene er det rektor 

som innkaller. I barnehagene er det styrer. Alle medlemmer i teamet kan bringe fram saker. Det kan 

innkalles til møter i henholdsvis barnehage og skole hvor den enkelte gruppe/klasse drøftes, og hvor 

spesielle utfordringer eller situasjoner kan drøftes.  

Dersom enkeltbarn drøftes ved navn skal alltid foresattes skriftlige samtykke innhentes. Foresatte 

inviteres til å delta i møtet, eventuelt også sammen med barnet. Erfaringen er at i praksis deltar 

foresatte alltid i disse møtene. Det hender også at det er foresatte som ber om møte. 
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Det blir alltid planlagt videre tiltak. Ansvar og funksjonsfordeling blir avklart i forhold til barn som har 

behov for særlige tiltak.  

  

 

 

  

1.5. Samarbeidsmøter – ansvarsgruppemøter 

Barn med sammensatte og særskilte behov over tid får tilbud om IP (Individuell Plan).  Familien får 

tilbud om en fagperson som kontaktperson fra kommunen. Kontaktpersonens ansvar er blant annet 

å innkalle til tverretatlige samarbeidsmøter ved behov. Her er pårørende tilstede. Hvis det er behov 

for faglige drøftinger uten pårørende tilstede blir de orientert om dette. Hensikt med rene fagmøter 

kan være å avklare eventuelle faglige uenigheter, ressursbruk etc.  

 Kontaktpersonen skal også være den som har oversikt og er pådriver i situasjoner, kan ofte bli 

«krumtappen» i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid på individnivå. 

 

1.6. «Nærmøter» 

Nærmøter er en «nedtonet» form for samarbeidsmøter for barn med sammensatte behov. Der 

møtes dem som står barnet nær i det daglige og snakker om «de nære ting»; det vil si alt fra 

påkledning til måltider og tannpuss. En viktig bakgrunn for disse møtene er betydningen av felles 

forståelse og det å ha best mulig oversikt i utfordrende situasjoner. Vanligvis er det foresatte, 

kontaktlærer, assistent, SFO; det vil si barnets «nærpersoner» i det daglige som er til stede. 

Kontaktperson ansvarlig for dette.  

 

 

2. Kartlegging av utfordringer for barn og unge 

 

2.1. Kartlegging av folkehelse 

Kommunen har nylig kommet i gang med kartleggingsarbeidet i forhold til å få oversikt over blant 

annet helsetilstand, levekår og oppvekstvilkår.  I kartleggingen vil vi også finne de positive og 

negative påvirkningsfaktorene.  

I denne sammenheng er blant annet undersøkelsen «Ungdata» gjennomført i Ungdomsskolen. 

Kartlegging av folkehelseutfordringer er planlagt fullført i løpet av april 2017. Det vil gi oss data og 

grunnlag til å vurdere allerede eksisterende tiltak og eventuelt planlegge og iverksette nye ut fra 
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definert situasjon og behov. God oversikt er forutsetningen for gode og hensiktsmessige tiltak på alle 

nivåer. Vi ser fram til å få dette arbeidet ferdig som bakgrunn for en ny gjennomgang av relevante 

tiltak og tjenester. 

 

2.1.1. Fagfolks bidrag i kartleggingsarbeidet. 

Rådmannen har nedsatt en tverrsektoriell gruppe som er ansvarlig for kartleggingsarbeidet. I denne 

gruppen sitter blant annet representant fra TRG. På denne måten når man ut til alle aktuelle arenaer 

i forhold til aktuelle spørsmål, problemstillinger og behov. 

Arbeidet skal legges fram for kommunestyret og inngår som en viktig del av samfunnsplanlegging 

(Samfunnsplan) i Skjervøy kommune.  

 

 

2.2. Årlige elevundersøkelser  

Skolene gjennomfører årlig elevundersøkelser i forhold til kartlegging av elevenes trivsel. 

 

3. Håndtering av personopplysninger 

Ulike systemer i ulike etater for lagring eller arkivering av personopplysninger (ex. Profil, Win-Med, E-

Phorte). Systemene er sikret i forhold til personopplysninger og sensitive opplysninger 

Personopplysninger sendes internt i kommunen i lukket post. E-mail brukes ikke til 

personopplysninger i noen form.  

 

4. Mål for og evaluering av møtene 

I møter om enkeltsaker / individsaker fordeles ansvar for eventuelle tiltak. Å avklare og definere en 

«framdriftsplan» er ett av målene. Møtene avsluttes med evaluering og oppsummering av hva som 

er avklart for videre arbeid og samarbeid.  

I møter på systemnivå som TRG og Rus-psykiatriteam sendes formell innkalling med saksliste til 

medlemmene. Det sendes ut referater som godkjennes i påfølgende møte. I dette ligger en vurdering 

og evaluering.  

 

5. Systematisk kvalitetsforbedring gjennom internkontroll 

Pr. i dag har vi ikke en systematisk internkontroll eller evaluering i forhold til samarbeidsrutiner. 

Noen av de beskrevne møteformene i kap.2 evalueres likevel jevnlig eller ved behov. Det gjelder TRG 

og barnehage-skolehelseteam.  
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Når oversikten etter kartleggingsarbeidet i folkehelsearbeidet er klar vil det være implisert at denne 

oversikten skal revideres hvert 4. år. I dette kan man også legge inn en gjennomgang av rutiner og 

praksis i forhold til det tverretatlige samarbeidet for barn, unge og deres familier.  

 

6. Veien videre 

Skjervøy kommune har etablerte fora der problemstillinger rundt barn og unge kan tas opp, både  

særskilte (med samtykke) og mer generelle. Det er også satt av stillingsressurs som skal sørge for at 

møtene gjennomføres (innkalling, referat). I tillegg vil denne ressursen også sitte inn med et 

helhetsperspektiv, som er viktig for å kunne initiere nye tiltak, få inn ekstern kompetanse når det er 

nødvendig og oppdatere relevant planverk. I første omgang vil veien videre innebære å vedlikeholde 

og utvikle det etablerte systemet av møteplasser og planverk. Det ligger både rekrutteringsmessige 

og økonomiske utfordringer i ei slik målsetting, men kommunen har behov for at dette arbeidet 

ivaretas på et etablert og formelt nivå – og ikke via ad-hoc-løsninger.  

 

 

 

Eldbjørg Ringsby      Cissel Samuelsen  

  

Koordinator Tverrfaglig Ressursgruppe    Rådmann 
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