
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 
 
Tid: 22.11.2018 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, Kommunestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Tema:  Enhet kultur 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 6/2018 
Sak nr. Sakstittel  
034/18 Godkjenning av møtebok  
035/18 Delegerte saker i perioden  
036/18 Referatsaker i perioden       
037/18 Betalingsregulativ 2019  
038/18 Hauan lysløype - demontering av anlegget  
039/18 Fauske frivilligsentral - spørsmål rundt fremtidig drift fra 

høsten 2019 
 

040/18 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv  
041/18 Søknad om støtte til drift av "Fauskværingen"  
042/18 Søknad om støtte til særskilt kulturtiltak  
043/18 TIMS-rapportering 2018  
044/18 Eksamen grunnskole 2018  
045/18 Orienteringssak tilskudd private barnehager 2019  
046/18 Ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauskeskolen  
047/18 Årsmelding 17/18  
 
 
 
Fauske, 15.11.18 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/14835     
 Arkiv sakID.: 18/2844 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
034/18 Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 og 5/2018 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
08.11.2018 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 08.11.2018 1396149 

15.11.2018 Møteprotokoll O4-18_OFF 1396983 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 08.11.2018 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2018 Til kl. 08:50 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 
2 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Arnt Pedersen H 
 
Varamedlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Nils Sture Bringsli FL 
Vegard Setså FL 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Terje Valla 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 08.11.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 

 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
031/18 Ressurstildelingsmodell skole  

032/18 Anmodning utredning skolestruktur  

033/18 Møteplan 2019 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 
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031/18: Ressurstildelingsmodell skole  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Ny modell for ressurstildeling vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2019/2020 
Faktorer for styrking justeres ut fra budsjettvedtaket for 2019  
Der elevtallet ved sammenslåing av klasser blir færre enn 24 elever, tildeles ressurser ut 
fra en fådelt modell.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 031/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Ny modell for ressurstildeling vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2019/2020 
Faktorer for styrking justeres ut fra budsjettvedtaket for 2019  
Der elevtallet ved sammenslåing av klasser blir færre enn 24 elever, tildeles ressurser ut 
fra en fådelt modell.  
 

 
 
 
032/18: Anmodning utredning skolestruktur  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig 

nedleggelse av Hauan og Erikstad skole. 
2. Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen. 
3. Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019. 

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
OPKU- 032/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig 

nedleggelse av Hauan og Erikstad skole. 
2. Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen. 
3. Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019. 
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033/18: Møteplan 2019 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende omforente forslag: 
Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som 
allerede ligger i planen. 

Følgende datoer foreslås i tillegg: 
22.01.19 
09.04.19 
27.08.19 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 118/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som 
allerede ligger i planen. 

Følgende datoer foreslås i tillegg: 
22.01.19 
09.04.19 
27.08.19 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Kommunestyremøte 7. februar 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble vedtatt med 8 (1AP, 4FL, 1FRP, 2H) mot 1 stemme (1R). 

 
FOR- 091/18 Vedtak: 
Innstilling til kommuestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med tillegg av 
kommunestyremøte 7. februar. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 08.11.2018: 
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Behandling: 
Rådmannen endret forslag til innstilling: 
Oppvekst- og kulturutvalget flyttes fra 23. mai til 2. mai 2019. 

Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 033/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med endring  
av møte i oppvekst- og kulturutvalget fra 23. mai til 2. mai 2019. 

 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 06.09.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2018 Til kl. 14:35 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Valter Jacobsen AP 
Gro Anita Olsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 

 

Varamedlemmer Parti 
Audun Krarup Jonassen KRF 
Anne Helene Godding R 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Erik Alvestad 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ketil Hugaas 
Terje Valla 

 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Nils-Christian 
Steinbakk 

027/18  Nils-Christian Steinbakk (FL) 
stilte spørsmål med egen 
habilitet, jf. at hans far er 
deltakende i prosjektet. 
Steinbakk ble enstemmig 
erklært inhabil, jf. 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Ekstra sak på tilleggsinnkalling sak 30/18. 
· Nils-Christian Steinbakk (FL): 

1. Ber om orientering om økonomien 
2. Ber om orientering status fra leide til eide lokaler 

· Anne Godding (R): 
Ber om orientering om Valnesfjord skole 

· Valter Jacobsen (AP): 
Forespørsel fra Fauske svømmeklubb - Åpne lokaler 
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Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Tema: Enhet skole v/enhetsleder skole Inger-Lise Evenstrøm og skolefaglig rådgiver Erik 
Alvestad 

Svar på spørsmål: 
Nils-Christian Steinbakk:  
1. Kommunalsjef svarte. Har signalisert et overforbruk i økonomimelding, men har satt på 
bremsene. 
2. Kommunalsjef svarte. Kulturskola holder nå på med tegningsforslag for Finneid skole. I 
Barnas hus sees det på romfordeling.  
Anne Godding: 
Kommunalsjef Trond Heimtun orienterte om status.  
Valter Jacobsen: 
Må sees på i forbindelse med budsjettet. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 07.09.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
023/18 Godkjenning av møtebok  

024/18 Delegerte saker i perioden  
025/18 Referatsaker i perioden  

026/18 Fauske Familiesenter - Rapportering aktivitet 2017  
027/18 Søknad om midler til dokumentasjon  

028/18 Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 2018  
029/18 Klage på tilbud om barnehageplass Unntatt 

offentlighet 
030/18 Hauan lysløype - Stenges av sikkerhetsmessige 

årsaker 
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023/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 06.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 023/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
 
 
024/18: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 06.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 024/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
025/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 06.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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OPKU- 025/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
026/18: Fauske Familiesenter - Rapportering aktivitet 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Årsrapport 2017 for Fauske familiesenter tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 06.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 026/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Årsrapport 2017 for Fauske familiesenter tas til orientering. 
 
 
 
027/18: Søknad om midler til dokumentasjon 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det bevilges kr. 5.000.- til delvis dekning av produksjonsomkostninger. 
 
Beløpet belastes: 1470-3500-3770. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 06.09.2018: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 

Nils-Christian 
Steinbakk 

 Nils-Christian Steinbakk (FL) stilte 
spørsmål med egen habilitet, jf. at hans far 
er deltakende i prosjektet. 
Steinbakk ble enstemmig erklært inhabil, 
jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 027/18 Vedtak: 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det bevilges kr. 5.000.- til delvis dekning av produksjonsomkostninger. 
 
Beløpet belastes: 1470-3500-3770. 
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028/18: Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 06.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 028/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
029/18: Klage på tilbud om barnehageplass 
 
 
 
 
030/18: Hauan lysløype - Stenges av sikkerhetsmessige årsaker 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering.  
 
Utrangert matriell demonteres og avhendes etter gjeldende miljøforskrifter. 
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 06.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag: 
Saken tas til orientering. 

Hauan lysløype stenges inntil videre av sikkerhetsmessige årsaker. 

Rådmannen bes til neste møte å utrede kostnader til investeringer og eventuelt videre drift av 
anlegget. 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 030/18 Vedtak: 
Vedtak: 
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Saken tas til orientering. 

Hauan lysløype stenges inntil videre av sikkerhetsmessige årsaker. 

Rådmannen bes til neste møte å utrede kostnader til investeringer og eventuelt videre drift 
av anlegget. 

 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/17109     
 Arkiv sakID.: 18/2844 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
035/18 Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
092/18, Svar på søknad om midlertidig dispiensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning 
151118 - 140819 
VEDTAK: 

I henhold til ovennevnte søknad innvilges Sulitjelma barnehage midlertidig 

dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning for perioden 15.11.2018 – 14.08. 

2019 
 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/17110     
 Arkiv sakID.: 18/2844 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
036/18 Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Fauske Frivilligsentral - Protokoll fra styremøte 060918 
 
 
2, Notat om statsbudsjettet 2019 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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  Ressurs- og aktivitetssenter 
 
 

PROTOKOLL 
Styremøte 

 
 
Sted: Fauske Frivilligsentral   Tid: 6. september 2018 
Møteleder: Georg de Besche dy  Sekretær: Arnstein Brochs 

 
 
Deltakere: Georg de Besche dy 

Veronika I. Ormåsen 
 

Tor Håkon Bjørnli 
Gunnvald Pedersen 

Gro-Anita Olsen 
Frank Johansen 

Forfall: Valter Jakobsen 
Monja G. Karlsen 

Jahn-Otto Fiskvik  Britt Andersen 

  

 
Saksliste: 0 

00 
000 
0000 
00000 
 
Sak   8 / 2018 

Sak   9 / 2018 

Sak 10 / 2018  

 
 
Sak 11 / 2018 

Saksoppfølging 
Referater 
Rapporter 
Orientering om aktiviteter 
Økonomi. 
 
Budsjettforslag 2019 

Innspill til virksomhetsplanen for 2019 

Årsmøtet 2019 
a.  Sted og tid 
b.  Valg 2019 

Frivillighetsprisen 2018 

 
 

 

 
INNKALLING  OG  SAKSLISTE  GODKJENT 

 

 
 
 
 
   
 
 

mailto:ffvs@online.no
https://fauske.frivilligsentral.no/
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SAK   0: 
 
 
 
 
SAK   00: 
 
 
 
 
 
SAK   000: 

SAKSOPPFØLGING: 
Saksoppfølging fra tidligere styremøter gjennomført. 
Protokoll fra styremøte 31. mai ble godkjent 18. juni. 
Styremøte torsdag 22. november vedtatt flyttet til tirsdag 20. november 
 
REFERATER: 
Daglig leder refererte fra: 
- Inngående og utgående brev, skriv og e-post for perioden 1.6. - 6.9.2018 
- Utlånsavtale møterommet med lokallaget for NA 
- Innbydelse til brukerstyrt Personlig Assistanse 
  
ORIENTERING  OM  AKTIVITETENE: 
Daglig leder orienterte styret om de aktivitetene som pågår og planleggingen av kommende 
aktiviteter og prosjekter. 
 

SAK   0000: RAPPORTER: 
Ingen rapporter til behandling 

  
SAK   00000: 
 
 
 
ANNEN  INFO: 

ØKONOMI: 
- Økonomisk oversikt per 28. august 2018 tatt til etterretning. 
- Andre økonomiske rapporter for aktiviteter gjennomgått og tatt til etterretning. 
 
Daglig leder orienterte styret om husleiekontrakten som går ut neste år i slutten av august. Skal 
denne forlenges. Daglig leder orienterte også om at han vurderte å avslutte sitt arbeidsforhold 
ved utgangen av oktober 2019 etter fylte 67 år.  
 
Både leiekontrakt og ansattforholdet berører den videre driften av Fauske Frivilligsentral. 
Sentralens styre og eier må vurdere sentralens drift etter november 2019 samt leiekontrakt fra 
september 2019,  
 
Styret ønsker at daglig leder tar kontakt med Fauske kommune ved enhetsleder kultur for å få 
laget en sak til politisk behandling. 
 

 

  
  
SAK    8 / 2018: BUDSJETTFORSLAG  2019 

Frivilligsentralens AU har gjennomgått budsjettforslaget som er utarbeidet av daglig leder. Styret 
vedtok at AU sammen med daglig leder utarbeider et forslag som oversendes Fauske kommune. 
Budsjettforslaget er sendt Fauske kommune ved enhetsleder kultur og regnskapssjef. Styret fikk 
budsjettforslaget fremlagt i sakspapirene til styremøtet. 
 
VEDTAK: 
Styret tar budsjettforslag 2019 for Fauske Frivilligsentral til etterretning 

  
  
  
  
  
SAK    9 / 2018: INNSPILL  TIL  VIRKSOMHETSPLANEN  2019 

Styret bes komme med innspill til virksomhetsplanen for 2019 frem til styremøte 20.11.2018. 
Planen blir oppbygd etter mal fra tidligere år og videreføres med eventuelle endringer. Daglig 
leder ber forslagstillere fra styret om å se på totaliteten ved eventuelle forslag. Dette for å sikre at 
aktivitetene kan gjennomføres på en god og kvalitativt forsvarlig måte med de ansattressursene 
som er til rådighet for sentralen. 
 
VEDTAK: 
Ingen vedtak fattet i saken. 
(Sluttbehandling av sak om virksomhetsplan for 2019 skjer i styremøte 20.11.2018). 

  

mailto:ffvs@online.no
https://fauske.frivilligsentral.no/
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SAK  10 / 2018: ÅRSMØTET  2019 
Tid og sted: 
Daglig leder foreslo i sitt saksfremlegg at årsmøtet 2019 legges til onsdag 27. mars, og at 
årsmøtet avholdes i kommunestyresalen i administrasjonsbygget.  Stedsvalget er spesielt 
gunstig i fht. bevegelseshemmede. Det er gjort reservasjon av kantina. AU sammen med daglig 
leder planlegger årsmøtet. Innbydelse til årsmøte sendes i hht. vedtektene. 
 
VEDTAK: 
1. Årsmøtet 2019 legges til kommunestyresalen i administrasjonsbygget onsdag 27. mars. 
2. AU og daglig leder jobber fram til styremøtet i februar med formen på møtet. 
3. Eierne orienteres 
 
Valg: 
Valgkomiteen for årsmøtet 2019 er: Daniel Engan (Fauske Røde Kors), Kim Annika Hjemaas 
(Fauske Paradekors). Valgkomiteen kontaktes. Daglig leder innkaller til første møte. Følgende er 
på valg: Nestleder (Tor Håkon Bjørnli), to varamedlemmer (Britt Andersen og Frank Johansen) 
samt tre personer til valgkomité.  

VEDTAK: 

Valgkomiteen tilskrives. Daglig leder innkaller til første møte. 

  
  
  
  
  
SAK  11 / 2017: FRIVILLIGHETSPRISEN  2019 

Den lokale frivillighetsprisen i Fauske har vært utdelt alle år fra og med år 2000 med unntak av 
2001. I mange av disse årene som et samarbeidstiltak mellom Finneid Hornmusikk (FHM) som 
hadde hatt jule- eller nyttårskonsert og Frivilligsentralen som har stått for tildelingen av 
frivillighetsprisen.  
 
De to siste årene har prisen vært utdelt under julekonsertene «Jul i Fauske» i 2016 og 
«Julestund rundt flyglet» i 2017 som enhet kultur i Fauske har arrangert., 
 
Styret ønsker også i år å legge utdelingen til dette arrangementet som i år skal avholdes i 
Fauske Kino mandag 17. desember 
 
VEDTAK: 
Årets frivillighetspris utdeles under arrangementet «Julestund rundt flyglet» i Fauske kino 
,mandag 17. desember 
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Postadresse:        Postboks 188, 8201 Fauske           Telefon:           75  64  50  08 INTERNETT: 
 
Besøksadresse:   Sjøgata 71-73, Fauske 

           
          Mobiltelefon:    48  12  54  49 

Elektronisk post:  ffvs@online.no  
Hjemmeside:        https://fauske.frivilligsentral.no  

 

 
  
  
  
  
  

 

KOMMENDE  MØTER 
 
AU-møter:   -  torsdag   4.10.2018   (16:00 – 17:00)  (Ved behov)   

    -  torsdag   8.11.2018  (16:00 – 17:00) 

    -  AU møter kan innkalles på kort varsel ved behov 
                                      

Styremøter:    -  tirsdag 20.11.2018  (18:00 – 20:00) 

 

Har du saker til styremøte   -  Gi melding om dette til kontoret! 

Frister for innmelding av saker er 14 dager før styremøte. 

 
  

 

 

 

E – POST ADRESSER: 
  Frivillighetssentralen  ffvs@online.no       

   Georg de Besche dy:  georg.de.besche@sbnett.no  

   Tor Håkon Bjørnli:   tor-hakon@sbnett.no     

   Gro - Anita Olsen:   gro.anita.olsen@fauske.kommune.no    

   Gunvald Pedersen:   gunvald.pedersen@fauske.kommune.no  

   Veronika Ormåsen:   vero@ormaasen.com   

   Jahn-Otto Fiskvik:   jahn-otto.fiskvik@online.no  

  Frank Johansen:   frank@sbnett.no   

   Britt Andersen:   britt.andersen@sbnett.no   

   Valter Jakobsen:   valter@gmail.com   

   Monja Grydeland Karlsen: monjagryd@hotmail.com   

  Fauske kommune (eierne):  berit.johnsen@fauske.kommune.no  

  Fauske kommune (kultur):  ketil.hugaas@fauske.kommune.no  

  Arnstein Brochs:  (Privat)  arnstein.brochs@sbnett.no 

 

    

 

mailto:ffvs@online.no
https://fauske.frivilligsentral.no/
mailto:ffvs@online.no
mailto:georg.de.besche@sbnett.no
mailto:tor-hakon@sbnett.no
mailto:gro.anita.olsen@fauske.kommune.no
mailto:gunvald.pedersen@fauske.kommune.no
mailto:vero@ormaasen.com
mailto:jahn-otto.fiskvik@online.no
mailto:frank@sbnett.no
mailto:britt.andersen@sbnett.no
mailto:valter@gmail.com
mailto:monjagryd@hotmail.com
mailto:berit.johnsen@fauske.kommune.no
mailto:ketil.hugaas@fauske.kommune.no
mailto:arnstein.brochs@sbnett.no


Fra: Arnstein Brochs <ffvs@online.no> 
Sendt: 4. oktober 2018 09:58 
Til: Ketil Hugaas; Berit Vestvann Johnsen; britt.andersen@sbnett.no; 

frank@sbnett.no; georg.de.besche@sbnett.no; Gunvald Pedersen; jahn-
otto.fiskvik@online.no; monjagryd@hotmail.com; Gro Anita Olsen; Ormåsen 
Veronika; tor-hakon@sbnett.no; valter.jacobsen@gmail.com 

Emne: Protokoll 6. september 
Vedlegg: Protokoll styremøte 6. september.doc 
 
Eier 
Enhet kultur 
Styret i FFVS 
 
PROTOKOLL  FRA  STYREMØTE  6. SEPTEMBER  2018 
Vedlagt føler protokollen fra styremøte 6. september 2018. 
Protokollen har vært ute hos styrets medlemmer de vedtatte 14 dager og er således godkjent per 1. 
oktober 
 

Med vennlig hilsen 

 
Arnstein Brochs 

Daglig leder 
Telefon:             75 64 50 08 
Mobiltelefon:        48 12 54 49 

Postadrese:          Postboks 188. 8201 Fauske 
Elektronisk post:    ffvs@online.no 
Hjemmeside:         https://fauske.frivilligsentral.no  
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Fra: Arnstein Brochs <ffvs@online.no>
Sendt: 17. oktober 2018 10:02
Til: Ketil Hugaas; Jonny Riise; Berit Vestvann Johnsen;

britt.andersen@sbnett.no; frank@sbnett.no;
georg.de.besche@sbnett.no; Gunvald Pedersen; jahn-
otto.fiskvik@online.no; monjagryd@hotmail.com; Gro Anita Olsen;
Ormåsen Veronika; tor-hakon@sbnett.no; valter.jacobsen@gmail.com

Emne: VS: Notat om statsbudsjettet 2019

Ketil Hugaas
Jonny Rise
Styret i FFVS
Eier (Oppvekst-og kulturutvalget)

BUIDSJETT 2019
Her er forslag til Statsbudsjett for 2019 som gjelder Frivilligsentralene.
Foreslått en økning på kr. 10.000,-fra 2018 til 2019
Det jobbes sentralt på å øke dette samt andre innretninger i budsjettet.
Jeg informerer etter hvert

Med vennlig hilsen

Arnstein Brochs
Daglig leder
Telefon: 75 64 50 08
Mobiltelefon: 48 12 54 49
Postadrese: Postboks 188. 8201 Fauske
Elektronisk post: ffvs@online.no
Hjemmeside: https:// fauske.frivilligsentral.no

Fra: Norges Frivilligsentraler <post@norgesfrivilligsentraler.no>
Sendt: tirsdag 9. oktober 2018 15.42
Til: undisclosed-recipients:
Emne: Notat om statsbudsjettet 2019

Hei.
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I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å øke tilskuddet til 414 000 per sentral.  

Grønt hefte: 

Side 195: Kolonne 8 - Tilskudd til frivilligsentraler 

Side 197: oversikt over tilskudd per kommune 

Dette er kun en marginal økning og det er ikke satt av noe midler til kompetanseheving.  

 

Styret skal delta i høringer på Stortinget og vi har avtalt møter med flere av medlemmene i 
kulturkomiteen. Målet med disse møtene er: 

 

1. Tilskuddet til sentralene bør styrkes betraktelig. 

2. Det skal satses på kompetanseheving for frivilligsentralene. Dette innebærer at det må 
bevilges penger til samlinger, både regionale og lokale.  

3. Tilskuddet skal i fremtiden direkte til sentralene. 

 

Styret kommer ut med mer informasjon om det politiske arbeidet etterhvert.  

 

hilsen 

 

Norges Frivilligsentraler 

møte mellom mennesker 
 
Postboks 195 Vinderen, 0319 OSLO 
post@norgesfrivilligsentraler.no              
www.norgesfrivilligsentraler.no                
www.frivilligsentral.no  
 
Org.sekretær: Gijs Mans, 988 17 952 
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Betalingsregulativ 2019 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 

 
Vedlegg: 
08.11.2018 Betalingsregulativ 2019 1396168 

31.10.2018 Momentum Budsjettnotat - Fauske kommune 2019 (2018_09_05) 1395416 

31.10.2018 Tabell over investeringer vann- og avløp 2018-2020 1395417 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har i budsjett 2019 lagt inn en økning i kommunale avgifter, gebyrer mv. tilsvarende 
deflator i statsbudsjettet på 2,8 %. Avvik fra dette kommenteres spesielt under hvert område. 
 
Saksopplysninger: 
 
Gravemeldinger 
Alt arbeid som skal foregå på kommunal grunn under bakken skal gravemeldes (søknadspliktig). For å 
innhente gravetillatelse må dette gjøres hos kommunens servicetorg i Torggata 21 adm.bygget. 
Servicetorget er behjelpelig med å sende gravemeldingen videre til alle aktører som har 
ledningsnett under bakken.  
 
Fauske kommune kan kreve gebyr for sine administrasjons- og kontrollutgifter knyttet til oppfølging 
arbeids- og gravetillatelse. Det utstedes ett adm.gebyr pr. gravetillatelse/tiltak. Gebyret skal dekke 
kommunens gjennomsnittlige kostnadene i forbindelse med behandlingen, samhandling, kontroll og 
oppfølging av arbeidet. 
 
Gebyret faktureres ansvarlig entreprenør evt. der hvor tiltakshaver selv er ansvarlig tiltakshaver og 
utfører dette arbeidet, vil gebyret bli belastet tiltakshaver. Gebyret innbetales når gravesøknaden er 
behandlet av kommunen.  
 
 
Feieavgift 
Fra Salten Branns årsbudsjett: 
I budsjettet er dimensjoneringen av forebyggende i henhold til lovpålagt krav om en forebygger pr. 10 
000 innbyggere, pluss leder. Feiertjenesten er selvkostområde og dimensjoneres ut fra antall piper og 



ildsteder som det ytes tjenester til. Ny forebyggende forskrift er gjeldende fra 01.januar 2016. Ny 
forskrift har utvidet plikten til tilsyn med piper og ildsted til også å omfatte fritidsboliger. Så langt er det 
registrert 26 304 pipeløp for boliger og 11 116 for fritidsboliger. Med bakgrunn i vesentlig merarbeid for 
håndtering av feiing og tilsyn i fritidsboliger er feie-tjenesten styrket med ett årsverk. Feie-avgiften er 
beregnet til kr 300 for boliger og kr 168 for fritidsboliger for år 2019. 
 
 
Voksenopplæringen 
Det er lagt inn en litt høyere pris, der Fauske kommune har lagt under andre voksenopplæringssentre. 
Dette gjelder for prøvene statsborgerprøve og norskprøver. Bodø kommune tar eksempelvis kr. 750, - 
for statsborgerprøven, mens Saltdal kommune tar kr. 700,-. Rådmannen har lagt seg på samme linje som 
Saltdal kommune. Ellers er samfunnskunnskapsprøve lagt inn. Voksenpedagogisk senter har betalende 
elever som skal ta denne prøven til neste år. 
 
 
Enhet VVA 
Momentum Selvkost og Fauske kommune hadde 4. september 2018 et møte hvor gebyrutviklingen ble 
gjennomgått. Fauske kommune har i dag et framførbart underskudd på vannsektoren på kr. 3,4 mill. og 
på avløpssektoren kr. 1,7 mill. Dette må hentes inn igjen i form av høyere gebyrer. Det er derfor 
nødvendig med en økning på 20 % i gebyrinntekter for vann og 10 % for avløp i 2019. 
 
En av årsakene til at det er opparbeidet et forholdsvis stort fondsunderskudd,er at svært mange av 
kommunens abonnenter har fått installert vannmåler de siste 2-3 årene,noe som medfører mindre 
inntekter enn forventet. I tillegg er lånerenta noe høyere og kommunens kapitalkostnader vil økes 
betydelig de neste år for å finansiere VVAs andel av nytt «Blålysbygg» samt bygging av nytt Erikstad 
Silanlegg.  
 
Abonnementsgebyrene for vann- og avløp, årsleie for vannmåler økes iht. lønns- og prisstigning på 2,8 
%. 
 
Slamgebyret økes med 3 %  
 
Videre er det i VVAs tabell tatt med egne takster for utleie av egne ressurser til lag og foreninger. 
 
 
Barnehagesatser 
Det som er litt spesielt i år er at satsene økes først en gang i januar og på nytt i august. 
 
Fra Statsbudsjettet 2019: 
Fra 1. januar 2019 blir maksprisen på en barnehageplass 2 990 kroner per måned. Regjeringen foreslår 
at maksimalprisen settes til 3 040 kroner per måned fra 1. august 2019. Økningen i maksimalpris vil gi 
rom for å utvide ordningen med gratis kjernetid, nye studieplasser for barnehageutdanning og 
rekrutteringstiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige i utsatte byområder. I 2018 er 
maksimalprisen 2 910 kroner per måned. 
 
 
SFO 
Det er lagt inn økning i SFO satsene for å nærme seg prinsippet om selvfinansiering av SFO plass.  
 
Det er presisert at nye satser for ordinær SFO tilbud gjelder fra 01.08.2019, mens satser for benyttelse 
av sommer SFO, i de ukene SFO ikke avvikler fellesferie, gjelder for sommeren 2019.   
 



 
Betalingssatser pleie/omsorg 
Begrunnelse for økning av egenandeler utover 2,8 %: 
Egenandeler merket rød er økt utover 2,8 %. 
Den generelle prisøkning har over tid vært høyere enn prosentsats kommunen har bestemt. Egenandel 
hjemmetjeneste er økt, etter sammenligning med andre kommuner. 
Det er lagt til flere intervaller egenandel miljø/aktivitet. Her har noen 2 ganger pr. mnd , mens andre kan 
ha opptil 8 ganger pr. mnd.   
 
 
Matsatser 
Middagene er økt med kr 4,- pr person. Dette sett ut fra prisstigning og sammenligning av priser fra våre 
nabokommuner. 
Det er også lagt inn en pris på kr. 12,00 for levering av enkeltdesserter til hjemmeboende.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. Betalingssatser Kultur og Idrett 

 

 

  

* Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler.

*Arrangement i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg.

Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I helt 

spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Rådmannen.

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Helse- og sosialsenter Bygdekafe/strikkekafe o.l. pr døgn 670 690

(kafe) Valnesfjord Konfirmasjoner/barndåp pr døgn 670 690

Lags-/foreningsaktivitet voksne pr døgn 130 134

Fra kommunen pr døgn 2430 2600

Utenfor kommune pr døgn 7330 7700

Teletunet Voksne pr måned 747 768

Ungdomsklubblokaler Valnesfjord og Fauske pr time 101 104

Gymnastikksaler Trening pr time 100 103

Idrettshall Trening voksne samt brukere pr time

andre kommuner 1/1

Trening voksne samt brukere pr. time

andre kommuner 1/3

Trening voksne samt brukere pr time

andre kommuner 2/3

Videregående skole - pr time

undervisning 1/3 - leien

reguleres fra skolestart

Arrangementer pr døgn 5562 5720

Grunnskolene Årsbasis 356856 366850

Leie av lagerplass kaldlageret pr mnd/pr m2 79 81

Vestmyra barnehage Ballettsal pr time 162 167

Squashhall pr time 83 85

Treningssal (Karate) pr time 0

Fauske kino

246

114

206

239

111

200
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Fauskebadet Billettpris voksne 100 103

Billettpris barn 36 37

Billettpris studenter 74 76

Billettpris familie 210 216

Billettpris honnør 84 87

Billettpris kulturkortet 74 76

Klippekort voksne 12 klipp 962 989

Klippekort barn 12 klipp 421 433

Klippekort studenter 12 klipp 725 745

Klippekort honnør 12 klipp 778 800

Grupper over 10 personer voksne pr pers 74 76

Grupper over 10 personer student pr pers 74 76

Grupper over 10 personer barn pr pers 31 32

Årskort voksne 2811 2890

Årskort barn 1026 1055

Årskort studenter 1852 1904

Årskort honnør 2144 2204

Årskort familie 1+1 3781 3887

Årskort familie  2+2 6479 6660

Halvårskort voksne 1872 1924

Halvårskort barn 770 792

Halvårskort studenter 1233 1268

Halvårskort honnør 1452 1493

Halvårskort familie 1+1 2483 2553

Halvårskort familie 2+2 4232 4350

Leie av terapibasseng pr gang 687 706

Leie av svømmebasseng pr gang 687 706

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

25 m. basseng u/badevakt

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

Terapibassenget u/badevakt

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

Begge bassengene u/badevakt

Grunnskolens bruk i Sulisbadet pr klassetime 262 270

Svømmeskole (kommersielt) pr time

Sulitjelma Bad Voksne pr. gang 54 55

Barn pr. gang 26 27

Studenter pr. gang 26 27

Klippekort, voksne 12 klipp 390 400

Klippekort, barn 12 klipp 174 179

Klippekort, studenter 12 klipp 174 179

Årskort, voksne 1560 1604

Årskort, barn 578 595

Halvårskort, voksne 1011 1039

Halvårskort, barn 415 427

470

246

457

239
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Kunstgressbaner Trening kunstgressbaner voksne pr time 378 389

Seniorkamper kunstgress pr kamp 628 646

Ved tureringer og lignende

avtales pris med enhet kultur

Kulturskole Ordinær kulturskolekontingent høst 1354 1398

vår 1683 1730

Salg av tjenester til skoler/ pr time

barnehager

Salg av tjenester til pr. time + evt

organisasjoner - voksne kvelds-/helge/

høytidstillegg

Salg av tjenester til pr. time + evt

organisasjoner - barn/unge kvelds-/helge/

høytidstillegg

Instrumentleie - fioliner pr. semester 308 308

Materiell-avg. elever billedkunst pr semester 205 205

Fradrag ved lærerfravær mer enn pr gang

to ganger

Spilleoppdrag lærere (Ny) pr. gang, 

minimum + 

evt. kvelds-

/helge-

/høytidstillegg

750

pr. gang, 

minimum + 

evt. kvelds-

/helge-

/høytidstillegg

Spilleoppdrag m/elever (Ny)

500

pr. gang/døgn 

minimum

Leie av tegnesalen (Ny)
300

pr. gang pr. 

enhet 

(korttidsleie)

Leie av annet utstyr (el-piano, 

forsterkere osv.) (Ny) 200

375

237

82

363

231

74
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2. Leiesatser for skolebygg 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Skolebygg Klasserom pr dag 182 190

Klasserom natt/overnatting pr natt 77 80

Spesialrom, musikkrom, pr dag

skolekjøkken, filmrom m.m.

Vestmyra skole, auditoriet pr gang 1129 1165

Vestmyra skole, kunnskapstrappa pr gang 2257 2325

280270
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3. Gebyrregulativ for oppmålingssaker m.m. 

med hjemmel i matrikkelloven 

 

 

  

Etter medgått tid, men ikke mere en 50% 

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Oppretting av Punktfeste 9672 10156

matrikkelenhet - Areal fra 0 - 500 m2 13780 14469

Oppretting av Areal fra 501 - 1500 m2 18720 19656

grunneiendom og Areal fra 1501 - 2500 m2 22880 24024

festegrunn Areal fra 2501 m2 -

Økning pr påbegynt da.

Tillegg for teig 2 når opppmåling 

 skjer sammen med hoved-

eiendommen

Klarlegging av rettigheter pr time

faktureres etter medgått tid

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Areal fra 0 - 500 m2 13819 14510

matrikkelenhet - Areal fra 501 - 1500 m2 18720 19656

Matrikulering av Areal fra 1501 - 2500 m2 22880 24024

eksisterende Areal fra 2501 m2 -

umatrikulert grunn Økning pr påbegynt da.

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Dersom tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens oppmålingsarbeid må avbrytes eller

avsluttes før det er fullført, skal det belastes slike gebyrer:

Forberedelse til forretning pågår:

av oppmålingsgebyret

Ferdig innkalt forretning: 50% av oppmålingsgebyret

Ferdig avholdt forretning: 75% av oppmålingsgebyret

Oppmålingsforretningen er matrikkelført: 100% av oppmålingsgebyret

1859

6500

1196

3445

1716

1952

6825

1256

3617

1802

36173445
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Oppretting av Areal fra 0 - 50 m2 pr eierseksjon 2977 3126

matrikkelenhet - Areal fra 51 - 250 m2 pr eierseksjon 4784 5023

Oppmåling av uteareal Areal fra 251 - 500 m2 pr eierseksjon 8255 8668

på eierseksjon Areal fra 501 - 1500 m2 pr eierseksjon 18694 19629

Areal fra 1501 m2 - pr eierseksjon

Økning pr påbegynt da.

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Volum fra 0 - 2000 m3 18109 19014

matrikkelenhet - Volum fra 2001 m3 - 

Oppretting av Økning pr påbegynte 1000 m3

anleggseiendom Tillegg for oppretting av 

(grunneiendom) matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Faktureres etter medgått tid pr time

matrikkelenhet - 

Registerering av Tillegg for oppretting av 

jordsameie matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Grensejustering - Areal fra 0 - 250 m2 9672 10156

Grunneiendom, Areal fra 251 - 1000 m2 13819 14510

festegrunn og Klarlegging av rettigheter pr time

jordsameie faktureres etter medgått tid

Grensejustering - Volum fra 0 - 250 m3 4147 4354

anleggseiendom Volum fra 251 - 1000 m3 6903 7248

Arealoverføring - Areal fra 0 - 250 m2 16575 17404

Grunneiendom, Areal fra 251 - 500 m2 22698 23833

festegrunn og Arealoverføring pr. nytt

jordsameie påbegynt 500 m2

Klarlegging av rettigheter pr time

faktureres etter medgått tid

Arealoverføring - Volum 0 - 250 m3 6903 7248

anleggseiendom Volum 251 - 500 m3 11050 11603

Volumoverføring pr. nytt

påbegynt 500 m3

Klarlegging av For inntil 2 punkter 2067 2170

eksisterende grense For overskytende pr punkt

der grensen tidligere er grensepunkter

koordinatbestemt ved Kartlegging av rettigheter

NTH, NGO eller nyere faktureres etter medgått tid

koordinatsystemer

1802

3617

1802

3617

1802

723

1256

3617

1256

1802

1256

1716

3445

1716

3445

1716

689

1196

3445

1196

1716

1196

pr time

12561196
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Klarlegging av For inntil 2 punkter 8281 8695

eksisterende grense For overskytende pr punkt

der grensen ikke grensepunkter

tidligere er Klarlegging av rettigheter pr time

koordinatbestemt ved faktureres etter medgått tid

NTH, NGO eller nyere

koordinatsystemer

Privat avtale for For registering av inntil 2 punkter

eksisterende grense eller 100 m grenselengde

For hvert nytt punkt eller

100 m grenselengde

Alternativt kan gebyr pr time

fastsettes etter medgått tid

Innløsning av Behandlingsgebyr 3601 3781

festetomter under gnr. Arbeid som ikke kan beregnes pr time

102 bnr. 637/bnr. 638 - fastsettes etter medgått tid

Opplysningsvesenets

fond

Matrikkelføring av Forretning som omfatter erverv pr forretning

oppmålingsforretning av deler av 1 - 19 

utført av Statens grunneiendommer

vegvesen for riks- og Erverv av deler av 20 - 49 pr forretning

fylkesveger grunneiendommer

Erverv av deler av 50 pr forretning

grunneiendommer eller flere

Arbeid som ikke kan beregnes pr time

fastsettes etter medgått tid

Utstedelse av Matrikkelbrev inntil 10 sider 180

matrikkelbrev * Matrikkelbrev over 10 sider 360

Endringer i grunnlaget Ved endringer gjort av rekvident Alle satser

for matrikkelføring opprettholdes gebyret

av saken

* Utstedelse av matrikkelbrev reguleres i henhold til matrikkelloven

2894

1256

1256

1891

956

1256

1256

4272

2756

1196

1196

1801

910

1196

1196

4069

8145

12220

8552

12831
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4. Betalingsregulativ for behandling av søknad 

om byggetillatelse, 

utstikking/beliggenhetskontroll av bygninger 

(Plan- og bygningslovens § 33-1) 

 

 

Alle arealberegninger gjøres etter BRA om ikke annet er spesifisert.

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Byggesaksbehandling Pr. selvstendig boenhet 15390 18468

av rene boligbygg For hytter (fritidshus) 12312 14774

(nybygg maks 2 etasjer)

Byggesaksbehandling Byggets bruksareal 0 - 50 m2 3899 4679

av tilbygg, påbygg, Byggets bruksareal 51 - 200 m2 pr m2 101 121

større lagerbygg, Byggets bruksareal 201 - 400 m2 pr m2 78 94

forretnings- og Byggets bruksareal 401 - 600 m2 pr m2 68 82

kontorbygg m.v. Byggets bruksareal over 600 m2 pr m2 56 67

For garasjer, uthus, For hver etasje over og under

1. etasje - 0 - 50 m2

For driftsbygninger For hver etasje over og under pr m2

i landbruk gis 1. etasje - 51 - 200 m2

50 % rabatt For hver etasje over og under pr m2

1. etasje - 201 - 400 m2

For hver etasje over og under pr m2

1. etasje - 401 - 600 m2

For hver etasje over og under pr m2

1. etasje - over  600 m2

Ombygging/bruksendring

0 - 50 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

51 - 200 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

201 - 400 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

401 - 600 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

over 600 m2

1306

1313

59

48

41

35

59

47

41

35

1094

49

40

34

29

1088

49

39

34

29
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For garasjer, uthus, 0 - 70 m2 3899 4679

naust, kaldlager og 71 - 100 m2 7757 9308

lignende Over 100 m2 8895 10674

Saksbehandling for for hvert

arbeider etter § 20-1 tilfelle

gjelder

forstøtningsmur,

innhegning, 

fasadeendring, piper

Saksbehandling for for hvert

arbeider etter § 20-4 tilfelle

Saksbehandling av Bygg inntil 50 m2 1026 1231

rivingstillatelse Bygg inntil 200 m2 3899 4679

Bygninger over 200 m2 7849 9419

Påvisning av Bygninger med areal inntil 70 m2 2811 3373

bygningens plassering Bygninger med areal inntil 200 m2 5648 6778

 - Gebyr betales etter Bygninger med areal inntil 400 m2 8454 10145

bebygd areal (BYA) Bygninger med areal over 400 m2 14056 16867

Ny utstikking inntil 70 m2 1406 1687

Ny utstikking inntil 200 m2 2822 3386

Ny utstikking inntil 400 m2 4227 5072

Ny utstikking over 400 m2 7028 8434

Utstikking av ekstra kompliserte pr. time

bygninger - Kan kreves gebyr

etter medgått tid

Beliggenhetskontroll - 

Areal inntil 70 m2

Beliggenhetskontroll - 

Areal inntil 200 m2

Beliggenhetskontroll - 

Areal inntil 400 m2

Beliggenhetskontroll - 

Areal over 400 m2

Søknad om ansvarsrett Personlig godkjenning

ansvarsrett selvbygger

Søknad om

rammetillatelse

Ferdigattest Tiltak hvor det er gått mer enn

3 år etter tillatelse er gitt

2616

4679

1038

3373

6778

10145

16867

4679

2665

3899

944

2811

5648

8454

14056

2180

3899

2221
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Tiltak som krever Dispensasjon uten høring pr søknad 4104 4925

dispensjon etter Dispensasjon med høring  (andre pr søknad

PBL § 19 myndigheter)

Tilbaketrekking av dispensasjon Tilbakebetales 30 % av gebyr

Endring av tillatelse Endring søknad - små tiltak og pr søknad

 - Tilleggsgebyr for økt tekniske installasjoner

areal eller antall Endring søknad - pr søknad

leiligheter søknadspliktige tiltak

Registreringssaker Registrering andre bygg/tiltak 918 1102

Tilsyn Tilsyn bolig 3237 3884

Tilsyn bygg (frittliggende >50 m2) 1616 1939

Tilsyn byggeplass 4858 5830

Tilsyn foretak 3237 3884

Tiltak i strid med Oppføring av tiltak som utføres/ 3 ganger 

plan- og bygningsloven er utført i strid med byggesaks-

og bestemmelser gitt i eller i gebyr

dokumenttilsyn medhold av PBL, herunder tiltak i

strid med ramme- og/eller

igangsettingstillatelse og 

ulovlig igangsetting

Dersom søknad eller melding er (2 x timesats)

ufullstendig, mangelfull eller

inneholder ukorrekte 

opplysninger, og av den grunn

ikke kan behandles før den er

komplett eller korrigert av

ansvarlig søker - Gebyr for

tilsynsoppfølging

Dersom en ansvarlig søker sender (3 x timesats)

inn melding om mindre tiltak

etter § 20-4 eller søknad om 

enkle tiltak, uten at vilkårene

for mindre/enkle tiltak er oppfylt

 - Gebyr for tilsynsoppfølging

For tilsyn ved tiltak som utføres pr time

i strid med gitte tillatelser, vilkår

i tillatelser eller øvrige

bestemmelser i PBL - Gebyr etter

medgått tid

Avhold befaring (+ reiseutg.) pr befaring 2832 3257

Gebyr for sakkyndig bistand pr time

betales etter medgåtte utgifter

2077

3115

1038

1038

7387

1336

4002

6156

944

1113

3335

1888

2832

944
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5. Deling etter plan- og bygningsloven 

 

 

 

6. Gebyr for behandling av private 

reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner/ 

endringer og sertifisering miljøfyrtårn 

 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Delingssøknader etter Søknad i regulerte områder 2314 3008

PBL § 20-1 m Søknad om uregulerte områder 3468 4508

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Behandling av mindre

vesentlige

reguleringsendringer

Behandling av 

dispensasjonssøknader

Behandling av For enkel plan 42000 46200

reguleringsplaner Sammesatt plan 54000 59400

For krevende plan 72000 79200

10920

6300

10400

6000

Sertifisering 

miljøfyrtårn
5000
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7. Gebyr for behandling av konsesjonssaker og 

delingssaker etter jordloven 

 

 

 

8. Gebyr for utarbeiding av plan for skogsveier 

 

 

 

9. Gebyr for gravemeldinger 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Behandling av søknader

om delingssamtykke

etter jordloven

Behandling av søknader

om konsesjon

Gebyrene reguleres i henhold til jordlova.

2000

5000

2000

5000

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Skogsveier Utarbeiding av plan 9696 11635

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Arbeidsvarsling

pr 

gravetillatelse

/tiltak

650                 

pr 

gravetillatelse

/tiltak

1 550             

Søknadspliktig arbeid 

Gebyr for behandling av 

gravemelding
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10. Seksjonering 

 

 

 

11. Priser torgleie Fauske sentrum 

 

 

 

12. Parkeringssatser 

 

 

 

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Gebyr for behandling 3 x rettsgebyret

av seksjonering 

Gebyrene reguleres etter rettsgebyret.

34503390

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Torgleie Sommersesong: 01.05 - 30.09 pr sesong 4104 4300

Vintersesong: 01.10 - 30.04 pr sesong 4104 4300

Strøm pr sesong 1026 1400

Torgplass uten strøm pr dag 200 200

Torgplass med strøm pr dag 250 250

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Parkering helårskort Definerte og udefinerte P plasser År 7500 7600

Bobilparkering Ved Rema pr døgn 160 190

Flytebrygge - leie pr døgn 100 150

Parkering 

Samfunnshus/Helland

Dag før kl 1000 pr døgn

28 32

Parkeringsgebyr 

sentrum

pr time
18 22

Parkering 

Samfunnshus/Helland

Dag etter 0900 pr time
18 22
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13. Skanning/ kopiering/ utskrift 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Grunnkart eller Privat - Utsnitt rundt eiendom pr. stk. inkl. mva 169 203

 situasjonskart Privat- Utsnitt av store areal pr. stk. inkl. mva 410 492

(høydekurver, Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

eiendomsgrenser, Utsnitt rundt eiendom 

bygninger, veg) Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

Utsnitt for reguleringsplan

Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

Utsnitt av store areal

Priser pr. utskrift i farge A2 – lengde opp til 60 cm pr. stk. inkl. mva 133 160

A2 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 51 61

Maksimal lengde på A1 – lengde opp til 85 cm pr. stk. inkl. mva 205 246

utskrift er 18 m. A1 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 82 98

A0 – lengde opp til 1.3 m pr. stk. inkl. mva 436 523

A0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 154 185

B0 – lengde opp til 1.5 m pr. stk. inkl. mva 564 677

B0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 257 308

Priser pr. utskrift A2 – lengde opp til 60 cm pr. stk. inkl. mva 128 154

i sort/hvit A2 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 26 31

A1 – lengde opp til 85 cm pr. stk. inkl. mva 128 154

Maksimal lengde på A1 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 62 74

utskrift er 18 m. A0 – lengde opp til 1.3 m pr. stk. inkl. mva 282 338

A0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 103 124

B0 – lengde opp til 1.5 m pr. stk. inkl. mva 385 462

B0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 154 185

Skanning A3 pr. stk. inkl. mva 31 37

(farge og sort/hvit) A2 pr. stk. inkl. mva 51 61

A1 pr. stk. inkl. mva 77 92

A0 pr. stk. inkl. mva 128 154

Laminering A4 pr. stk. inkl. mva 21 25

A3 pr. stk. inkl. mva 41 49

Posthylse 46 cm    pr. stk. inkl. mva 26 31

(I tillegg frakt etter 63 cm  pr. stk. inkl. mva 31 37

Posten prisregulativ) 80 cm pr. stk. inkl. mva 41 49

103cm pr. stk. inkl. mva 62 74

308

985

985

257

821

821



Fauske kommune // Betalingsregulativ 2019  // Side 17 

14. Betalingssatser – Mat levert fra Fauske 

storkjøkken 

 

 

 

15. Feieavgift 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Middag paviljongene Normalporsjon m/dessert m/mva Se p/o Se p/o

Stor porsjon m/dessert m/mva Se p/o Se p/o

Middag tilkjørt Middag m/dessert m/mva 83 87

hjemmeboende Middag u/dessert m/mva 75 79

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Feieavgift Boliger ekskl. mva pr pipeløp 280 300

Fritidsboliger ekskl. mva pr pipeløp 121 168
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16. Vann-, avløp- og slamgebyr 

 

 

 

17. Husholdningsgebyr 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet

Vann Avløp Sum m/mva Vann Avløp Sum m/mva

Tilknytningsgebyr Engangsgebyr pr. bygg 4741,146 4002,426 10929,465 4873,9 4114,49 11235,49

Årsgebyrer Abonnementsgebyr bolig/ fritidshuspr. boenhet 596,11 478,12 1343,03 612,80 491,51 1380,38

Ab.gebyr for næring/ andre bygg eiendom/seksjon 596,11 478,12 1343,03 612,80 491,51 1380,38

Forbruksgebyr etter areal kr/m2 20,53 16,62 46,44 24,64 18,28 53,65

Forbruksgebyr etter måler kr/m3 15,39 12,47 34,83 18,47 13,72 40,23

Årsleie for vannmåler 3/4" 186,22 191,43

1 " 255,58 262,74

1 1/2 " 486,84 500,47

2" 890,57 915,51

Slam Slamavgift bolig,

tømming hvert år 1652,37 2065,34

Slamavgift bolig,

tømming hvert 2. år 825,93 1032,41

Slamavgift hytter

tømming hvert 4. år 413,48 516,85

Andre tjenester lag og foreninger

Flytting tråkkemaskin
På innmeldte behov fra eksterne 

aktører etter kapasitet
Pris per time 811,00

Utleie sugebil 
På innmeldte behov fra eksterne 

aktører etter kapasitet

Pris per time 

ink. mva
1265,00

Utleie brøytetjenester 

Fauske/Valnesfjord

På innmeldte behov fra eksterne 

aktører etter kapasitet

Pris per time 

ink. mva.
1000,00

Utleie brøytetjenester 

Sulitjelma

På innmeldte behov fra eksterne 

aktører etter kapasitet

Pris per m2 

ink. mva. 

Gjelder ekstra 

snørydding 

parkerings-

plasser

10

pr. tank

pr. tank

pr. tank

2018 2019

425,88 532,36

2127,421701,94

850,71 1063,38

965
Plombering og åpning av 

innvendig stoppekran

pr. oppmøte

Område Beskrivelse Enhet

Komm. Sum Sum Hyppigere Ekstra

tillegg eks. mva inkl. mva tømming tømming

Husholdningsgebyr Grunngebyr pr dunk 2052 2565 57 2103 2629

80 liter pr dunk 2052 2565 528 165 57 2103 2629 541 169

130 liter pr dunk 2297 2871 593 204 57 2354 2943 607 209

190 liter pr dunk 2589 3236 667 259 57 2653 3317 684 265

240 liter pr dunk 2831 3539 730 264 57 2902 3627 748 270

350 liter pr dunk 3370 4213 1090 402 57 2444 3055 1117 412

500 liter pr dunk 5616 7021 1446 561 57 5757 7196 1483 575

Kommunalt miljøgebyr kr. 57,00

2018 2019

Hyppigere 

tømming 

inkl. mva

Ekstra 

tømming 

inkl. mva

 Komm. 

tillegg 

Sum eks. mvaSum inkl. 

mva
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18. Diverse betalingssatser i pleie og omsorg 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Paviljongene - Husleie Beboer pr mnd 4686 5000

Sagatun Beboer pr mnd 3598 5000

Paviljongene - Mat Middag pr mnd 2569 2685

Tørrmat pr mnd 1473 1514

Trygghetsalarm Tap av alarmknapp - Erstatning pr stk 944

Hjemmetjenester

(Grunnbeløp pr

01.05.2018 - kr 96883) Utgiftstak 2 - 4 G pr år 13592 14016

Utgiftstak over 4 G pr år 22009 22272

Månedsabonnement inntil 2 G pr mnd

(max.pris avh. av ant. t. pr.mnd.) 

Månedsabonnement 2 - 4 G pr mnd 1136 1200

Månedsabonnement over 4 G pr mnd 1834 1856

Timesats 2 - 4 G pr time 142 150

Timesats over 4 G pr time 226 232

Korttidsopphold

Egenandel dagsentertilbud

1 gang pr mnd

Egenandel dagsentertilbud

fra 2 ganger til 3 ganger

Statens 

satser

118

Statens 

satser

Statens 

satser

Statens 

satser

Utgiftstak inntil 2 G
pr år 2347

115

229

Døgnsats Statens 

satser

Dagopphold Statens 

satser

Statens 

satser

Egenandel dagsentertilbud fra 4 

ganger
400

Miljø/aktivitetstjensten

235
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19. Betalingssatser for kommunale barnehager 

gjeldende fra 01.01.2019 

 

 

 

20. Betalingssatser for SFO skoleåret 

2019/2020 

 

 

 

  

NB! Gjelder fra 01.01.2019

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Satser kommunale Helplass 100 % 2910 2990 Fra 1. aug 2019 økes satsen til 3040

barnehager Halv plass 50 % 1455 1495 Fra 1. aug 2019 økes satsen til 1520

Enkelttimer/dager inntil 6 timer pr time 44

pr dag

Enkeltdager pr dag 223 229

Matpenger pr dag 24 26

45

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

SFO Sats 1: Opphold 0-15 t/u 1035 1900

Sats 2: Opphold 16 t/u og oppover 1735 2600

Matpenger Sats 1 118 125

Sats 2 143 160

Leksehjelp i SFO-tiden Sats 1 -121 125

Sats 2 -121 125

Sommer SFO 2019 Pr. dag 155 160

Pr. uke 616 700

Pr. 4 uker 1880 2600

Matpenger sommer SFO Pr. dag 15
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21. Voksenopplæring 

 

 

 

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Elever som ikke har rett og plikt pr undervisn.-

(EØS/arbeidsinnvandrere) time

 - i ordinære grupper på dagtid

hvis det er ledig plass

Elever som har plikt, men ikke pr undervisn.-

rett time

 - i ordinære grupper på dagtid

hvis det er ledig plass

Statsborgerprøve 600 700

Norskprøve muntlig 600 650

Norskprøve skriftlig

(hel prøve)

Delprøve norsk skriftlig 300 325

Voksenopplæring

55

55

650

Samfunnskunnskapsprøve for 

betalende elever
650

52

52

600



2019 2020 2021 2022 2023 2024

20,0 % 7,0 % 7,0 % 2,0 % -7,4 % 2,6 %
10,0 % 20,0 % 13,0 % 0,0 % 0,5 % 4,4 %

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Fauske kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-
tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å 
frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger 
på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til 
abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd 
som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd 
som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019

Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS. Fauske kommune benytter selvkostmodellen 
Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske 
kommuner og selskap. EnviDan Momentum AS har 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger 
knyttet til selvkost.

Total endring

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Generelle forutsetninger

Gebyrutvikling vann og avløp

Årlig gebyrendring
fra året før

Vann
Avløp

Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,46 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 4,00 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 
%. Budsjettet er utarbeidet den 4. september 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke 
tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan.  Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder 
henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Det er en rekke faktorer som Fauske kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste 
faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter 
(kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det 
er utfordrende å treffe med budsjettet.

3 226
4 593
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2 608

3 715

4 085
4 903
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Normalgebyr inkl. mva.

Vann Avløp



2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 726 kr 745 kr 836 kr 895 kr 958 kr 978
3 % 12 % 7 % 7 % 2 %

kr 12,50 kr 19,24 kr 23,38 kr 25,00 kr 26,75 kr 27,29
54 % 22 % 7 % 7 % 2 %

kr 3 226 kr 4 593 kr 5 511 kr 5 895 kr 6 308 kr 6 435
42 % 20 % 7 % 7 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

5 087 416 5 843 800 6 077 552 6 320 654 6 573 480 6 836 419 50 %
5 306 620 5 350 800 5 484 570 5 621 684 5 762 226 5 906 282 46 %

222 272 107 777 110 471 113 233 116 064 118 966 1 %
268 502 331 060 339 337 347 820 356 515 365 428 3 %

10 884 810 11 633 437 12 011 930 12 403 391 12 808 286 13 227 095 100 %
Årlig endring 7 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

6 956 931 7 161 491 7 129 941 7 065 441 6 989 641 6 957 191 62 %
0 0 383 000 800 500 1 143 000 1 143 000 5 %

2 872 248 3 323 702 3 318 364 3 143 760 2 970 884 2 799 336 27 %
0 133 380 472 222 850 650 1 023 237 995 119 5 %

9 829 179 10 618 572 11 303 526 11 860 350 12 126 761 11 894 646 100 %
Årlig endring 8 % 6 % 5 % 2 % -2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

216 709 225 377 234 393 243 768 253 519 263 660 100 %
216 709 225 377 234 393 243 768 253 519 263 660 100 %

Årlig endring 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

16 908 231 18 361 355 21 976 301 23 592 136 25 327 544 25 924 900 100 %
13 863 50 000 92 420 92 420 92 420 92 420 0 %
87 799 0 0 0 0 0 0 %

17 009 893 18 411 355 22 068 721 23 684 556 25 419 964 26 017 320 100 %
Årlig endring 8 % 20 % 7 % 7 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

1 942 350 1 666 200 1 707 855 1 750 551 1 794 315 1 839 173 97 %
62 922 129 389 64 695 32 347 16 174 8 087 3 %

2 005 272 1 795 589 1 772 550 1 782 899 1 810 489 1 847 260 100 %
-10 % -1 % 1 % 2 % 2 %

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 11,6 millioner kr til 12,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 
driftsutgiftene med 2,3 millioner kr, fra 10,9 millioner kr i 2017 til 13,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 
på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 50 % av de totale driftsutgiftene. 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)
Årlig endring

Forbruksgebyr (kr/m3)
Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva.
Årlig endring

Vanngebyrsatser

I Fauske kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 
15 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 20 % fra kr 4 593,- til kr 5 511,-. I 
perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 3 209,-, hvorav kr 919,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til 
en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 15 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 226,- i 2017 til kr 6 435,- 
i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 6 % fra 10,6 millioner kr til 11,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 
øker kapitalkostnadene med 2,1 millioner kr, fra 9,8 millioner kr i 2017 til 11,9 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 
årlig økning på 4 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 68 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Vann

Avskrivningskostnad

Driftsutgifter Vann

Kapitalkostnader Vann

Indirekte kostnader Vann

1654 TILKNYTNINGSAVGIFT INDUSTRI MVA.PL.

Øvrige inntekter Vann

16** Øvrige salgsinntekter
17** Refusjoner

Sum gebyrinntekter

Øvrige inntekter Vann

Sum øvrige inntekter

Gebyrinntekter Vann

1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT
1653 TILKNYTNINGSAVGIFTER PRIVATE MVA.PL.

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 20 % fra 18,4 millioner kr til 22,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 
øker gebyrinntektene med 9,0 millioner kr, fra 17,0 millioner kr i 2017 til 26,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 
økning på 9 %. Konto 1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. 

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 1 % fra 1,8 millioner kr til 1,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 
reduseres øvrige inntekter med 0,2 millioner kr, fra 2,0 millioner kr i 2017 til 1,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 
årlig reduksjon på 2 %. 

Indirekte kostnader Vann

Indirekte driftsutgifter (netto)
Sum indirekte kostnader

Driftsutgifter Vann

10** Lønn
11** Varer og tjenester
12** Varer og tjenester
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Sum driftsutgifter

Avskrivningskostnad fremtidige investeringer
Kalkulatorisk rente
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer

Sum kapitalkostnader

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 0,23 millioner kr til 0,23 millioner kr. I perioden 2017 til 
2022 øker indirekte kostnader med 0,05 millioner kr, fra 0,22 millioner kr i 2017 til 0,26 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 
gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. 

Gebyrinntekter Vann

Vann - 2017 til 2022
Vanngebyrsatser

Årlig endring



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

10 884 810 11 633 437 12 011 930 12 403 391 12 808 286 13 227 095 13 660 319
2 872 248 3 457 082 3 790 586 3 994 410 3 994 121 3 794 455 3 608 749
6 956 931 7 161 491 7 512 941 7 865 941 8 132 641 8 100 191 7 997 891

216 709 225 377 234 393 243 768 253 519 263 660 274 206
-2 005 272 -1 795 589 -1 772 550 -1 782 899 -1 810 489 -1 847 260 -1 889 196
18 925 426 20 681 798 21 777 299 22 724 611 23 378 078 23 538 141 23 651 969
17 009 893 18 411 355 22 068 721 23 684 556 25 419 964 26 017 320 24 180 681
-1 915 533 -2 270 443 291 422 959 945 2 041 887 2 479 179 528 712

90 % 89 % 101 % 104 % 109 % 111 % 102 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1 451 671 -3 414 911 -5 791 827 -5 639 299 -4 806 274 -2 857 507 -418 130
-1 915 533 -2 270 443 291 422 959 944 2 041 886 2 479 178 528 711

-47 707 -106 473 -138 894 -126 919 -93 119 -39 801 -3 783
-3 414 911 -5 791 827 -5 639 299 -4 806 274 -2 857 507 -418 130 106 798

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Selvkostgrad i %

+/- Selvkostresultat

Selvkostresultat

Selvkostfond/fremførbart underskudd

Gebyrinntekter

Selvkostoppstilling Vann

Selvkost dekningsgrad i %

 - Øvrige inntekter

Inngående balanse 01.01

Selvkostregnskap

Direkte driftsutgifter
Direkte kalkulatoriske rentekostnader
Direkte kalkulatoriske avskrivninger
Indirekte kostnader (drift og kapital)

Gebyrgrunnlag

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd
Utgående balanse 31.12



2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 583 kr 598 kr 600 kr 718 kr 809 kr 806
3 % 0 % 20 % 13 % 0 %

kr 10,13 kr 15,59 kr 17,43 kr 20,93 kr 23,65 kr 23,68
54 % 12 % 20 % 13 % 0 %

kr 2 608 kr 3 715 kr 4 085 kr 4 903 kr 5 539 kr 5 541
42 % 10 % 20 % 13 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

4 098 381 4 550 400 4 732 416 4 921 713 5 118 581 5 323 324 58 %
3 069 121 3 069 891 3 146 638 3 225 304 3 305 937 3 388 585 39 %

237 570 248 028 254 229 260 584 267 099 273 777 3 %
3 339 0 0 0 0 0 0 %

7 408 411 7 868 319 8 133 283 8 407 601 8 691 617 8 985 686 100 %
Årlig endring 6 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

3 376 710 3 364 638 3 311 038 3 207 638 3 092 138 3 050 188 45 %
0 0 333 000 1 885 500 3 438 000 3 438 000 21 %

1 342 197 1 547 639 1 544 894 1 464 715 1 387 227 1 311 676 20 %
0 98 280 686 857 1 628 194 2 047 028 1 962 453 15 %

4 718 907 5 010 557 5 875 788 8 186 046 9 964 392 9 762 317 100 %
Årlig endring 6 % 17 % 39 % 22 % -2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

169 715 176 504 183 564 190 907 198 543 206 484 100 %
169 715 176 504 183 564 190 907 198 543 206 484 100 %

Årlig endring 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

10 803 859 11 694 784 12 904 537 15 493 410 17 514 577 17 527 664 100 %
7 802 50 000 78 020 78 020 78 020 78 020 0 %

58 515 0 0 0 0 0 0 %
10 870 176 11 744 784 12 982 557 15 571 430 17 592 597 17 605 684 100 %

Årlig endring 8 % 11 % 20 % 13 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

1 040 045 1 106 700 1 134 368 1 162 727 1 191 795 1 221 590 83 %
552 431 165 951 170 100 174 352 178 711 183 179 17 %

1 592 476 1 272 651 1 304 467 1 337 079 1 370 506 1 404 769 100 %
Årlig endring -20 % 3 % 2 % 2 % 3 %

Avløp - 2017 til 2022
Avløpgebyrsatser
I Fauske kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 
15 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret øker med 10 % fra kr 3 715,- til kr 4 085,-. I 
perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 934,-, hvorav kr 370,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til 
en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 16 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 608,- i 2017 til kr 5 541,- 
i 2022. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann.  Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpgebyrsatser

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)
Årlig endring

Forbruksgebyr (kr/m3)
Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva.
Årlig endring

Driftsutgifter Avløp

Kapitalkostnader Avløp

Indirekte kostnader Avløp

Gebyrinntekter Avløp

Øvrige inntekter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 7,9 millioner kr til 8,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 
driftsutgiftene med 1,6 millioner kr, fra 7,4 millioner kr i 2017 til 9,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 
på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 58 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Avløp

10** Lønn
11** Varer og tjenester
12** Varer og tjenester
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Sum driftsutgifter

Indirekte driftsutgifter (netto)
Sum indirekte kostnader

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 17 % fra 5,0 millioner kr til 5,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 
øker kapitalkostnadene med 5,0 millioner kr, fra 4,7 millioner kr i 2017 til 9,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 
økning på 16 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 65 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Avløp

Avskrivningskostnad
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer
Kalkulatorisk rente
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer

Sum kapitalkostnader

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 11 % fra 11,7 millioner kr til 13,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 
øker gebyrinntektene med 6,7 millioner kr, fra 10,9 millioner kr i 2017 til 17,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 
økning på 10 %. Konto 1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Avløp

1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT
1653 TILKNYTNINGSAVGIFTER PRIVATE MVA.PL.
1654 TILKNYTNINGSAVGIFT INDUSTRI MVA.PL.

Sum gebyrinntekter

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 0,18 millioner kr til 0,18 millioner kr. I perioden 2017 til 
2022 øker indirekte kostnader med 0,04 millioner kr, fra 0,17 millioner kr i 2017 til 0,21 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 
gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 3 % fra 1,3 millioner kr til 1,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 
reduseres øvrige inntekter med 0,2 millioner kr, fra 1,6 millioner kr i 2017 til 1,4 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 
årlig reduksjon på 2 %. 

Øvrige inntekter Avløp

16** Øvrige salgsinntekter
17** Refusjoner

Sum øvrige inntekter



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

7 408 411 7 868 319 8 133 283 8 407 601 8 691 617 8 985 686 9 290 178
1 342 197 1 645 919 2 231 751 3 092 909 3 434 254 3 274 129 3 114 664
3 376 710 3 364 638 3 644 038 5 093 138 6 530 138 6 488 188 6 476 438

169 715 176 504 183 564 190 907 198 543 206 484 214 744
-1 592 476 -1 272 651 -1 304 467 -1 337 079 -1 370 506 -1 404 769 -1 439 888
10 704 557 11 782 728 12 888 168 15 447 475 17 484 046 17 549 719 17 656 136
10 870 176 11 744 784 12 982 557 15 571 430 17 592 597 17 605 684 17 711 166

165 619 -37 944 94 389 123 955 108 551 55 965 55 030
102 % 100 % 101 % 101 % 101 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1 831 473 -1 700 478 -1 778 657 -1 726 862 -1 643 863 -1 574 416 -1 556 492

165 619 -37 944 94 389 123 955 108 551 55 966 55 030
-34 624 -40 235 -42 594 -40 956 -39 104 -38 042 -37 613

-1 700 478 -1 778 657 -1 726 862 -1 643 863 -1 574 416 -1 556 492 -1 539 075
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Selvkost dekningsgrad i %

Gebyrinntekter
Selvkostresultat

Selvkostoppstilling Avløp

Direkte kalkulatoriske rentekostnader
Direkte kalkulatoriske avskrivninger
Indirekte kostnader (drift og kapital)
 - Øvrige inntekter

Utgående balanse 31.12

Selvkostregnskap

Direkte driftsutgifter

Gebyrgrunnlag

Selvkostgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat



2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 1 006 kr 1 033 kr 1 034 kr 1 054 kr 1 075 kr 1 271
3 % 0 % 2 % 2 % 18 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

35 643 35 985 36 885 37 807 38 752 39 721 4 %
523 182 523 182 536 262 1 049 668 1 075 910 1 102 808 95 %

6 589 0 0 0 0 0 0 %
565 414 559 167 573 146 1 087 475 1 114 662 1 142 528 100 %

Årlig endring -1 % 3 % 90 % 2 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

13 318 13 851 14 405 14 981 15 580 16 204 100 %
13 318 13 851 14 405 14 981 15 580 16 204 100 %

Årlig endring 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

795 884 828 042 829 756 846 577 863 443 1 021 244 100 %
795 884 828 042 829 756 846 577 863 443 1 021 244 100 %

Årlig endring 4 % 0 % 2 % 2 % 18 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
565 414 559 167 573 146 1 087 475 1 114 662 1 142 528 1 171 091

13 318 13 851 14 405 14 981 15 580 16 204 16 852
578 732 573 018 587 551 1 102 456 1 130 242 1 158 732 1 187 943
795 884 828 042 829 756 846 577 863 443 1 021 244 1 118 317
217 152 255 024 242 205 -255 879 -266 799 -137 488 -69 626

138 % 145 % 141 % 77 % 76 % 88 % 94 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
147 819 370 048 636 714 897 561 660 615 406 785 277 614
217 152 255 024 242 205 -255 879 -266 799 -137 487 -69 626

5 077 11 643 18 642 18 933 12 969 8 316 5 973
370 048 636 714 897 561 660 615 406 785 277 614 213 961

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Selvkostresultat
Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12
Selvkostgrad i %

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Gebyrinntekter

Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter

Gebyrgrunnlag

Selvkostoppstilling Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 0 % fra 0,8 millioner kr til 0,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 
gebyrinntektene med 0,2 millioner kr, fra 0,8 millioner kr i 2017 til 1,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 
på 5 %. Konto 1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT utgjør de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Slamtømming

1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT
Sum gebyrinntekter

Indirekte kostnader Slamtømming
Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 13,9 tusen kr til 14,4 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 
øker indirekte kostnader med 2,9 tusen kr, fra 13,3 tusen kr i 2017 til 16,2 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 
økning på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Slamtømming

Indirekte driftsutgifter (netto)
Sum indirekte kostnader

Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 0 % fra kr 1 033,- til kr 1 034,-. I perioden 2017 til 2022 vil 
årsgebyret totalt øke med kr 265,-, hvorav kr 1,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig 
gebyrøkning på 5 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 1 006,- i 2017 til kr 1 271,- i 2022.  Gebyrsatsene 
er inkl. mva.

Slamtømming - gebyrsatser

Normalgebyr
Årlig endring

Driftsutgifter Slamtømming
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,6 millioner kr til 0,6 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 
driftsutgiftene med 0,6 millioner kr, fra 0,6 millioner kr i 2017 til 1,1 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 
på 15 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 0 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Slamtømming

11** Varer og tjenester
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.
14** Overføringsutgifter

Sum driftsutgifter

Slamtømming - 2017 til 2022
Slamtømming - gebyrsatser
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Hauan lysløype - demontering av anlegget 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Lysløypa i Hauan demonteres i sin helhet og avfall deponeres på godkjent mottak.  
Hauan lysløype blir deretter tursti uten belysning for byområdet og nærskolen.     
Kostnad for rivning på 1,0 mnok innarbeides i budsjett for 2019 
 

 
Sammendrag: 
Hauan lysløype er i meget dårlig teknisk forfatning. Løypa preges av vindfall og potensielt farlige 
områder å oppholde seg i.  
 
Saksopplysninger: 
Hauan lysløype består av 99 kreosotimpregnerte stolper med hql-baserte lyskilder. Anlegget eies av 
Fauske kommune. Kostnader for demonteringer/sanering er beregnet til kr. 10 000 pr. punkt. Dette 
inkluderer demontering av lyspunkt, strøm, nedtaking og deponering av kreosotstolpe og lysanlegg: 
Med 99 slike punkter i løypa blir kostnaden : 
99 x 10 000 = ca. 1 MNOK. 
 
OPKU vedtok i sak 030/18: 
«Hauan lysløype stenges inntil videre av sikkerhetsmessige årsaker. Rådmannen bes til neste møte å 
utrede kostnader til investeringer og eventuelt videre drift av anlegget.» 
 
Det er nå foretatt ytterligere sonderinger/vurderinger og investering i nytt komplett anlegg med nye 
stolper og godkjente lyspunkter vil koste ca. 4,2 MNOK (inkl. nødvendige rivningskostnader av 
eksisterende anlegg). 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Tilstanden på eksisterende anlegg er så dårlig (råte på stolper, jordingsfeil, ikke godkjente installasjoner) 
at det ikke er verken økonomisk eller på annet vis forsvarlig å forsøke å renovere det som er der i dag. 
Til det er tilstanden så dårlig at i praksis må det aller meste rives og erstattes. 
 
Det må avsettes penger nå slik at det kan rives. Anlegget kan innebære en sikkerhetsrisiko for eventuelle 
brukere. Selv om anlegget er stengt og det er offentlig opplyst om det, er det umulig å fysisk stenge 
dette helt for bruk. Hauan lysløype er ikke inngjerdet og det er ikke mulig å skilte hele løypa. 
 
Alternative muligheter for denne typen friluftsaktiviteter er: Klungsetmarka; et regionalt skianlegg der 
man både har god standard samt jevnlig og godt vedlikehold. Anlegget gir, sammen med gode anlegg i 
Valnesfjord og Sulitjelma, store muligheter for alle i kommunen å holde på med skiaktivitet enten på 
aktivt nivå eller som mosjonister. 
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske frivilligsentral - spørsmål rundt fremtidig drift fra høsten 2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske Frivilligsentral opprettholder inntil videre det samme budsjettmessige driftsnivå og 
bemanning som nå. 
 
Tilknytning og bevilling vurderes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. 
 
 

 
Vedlegg: 
09.11.2018 Fremtidig drift etter 2019 1396225 
 
Sammendrag: 
 
Styret i Frivilligsentralen ønsker politiske avklaringer om Frivlligsentralens fremtidige drift etter 
2019/2020.  
 
Dette er viktige signaler for den videre driften av sentralen etter at nåværende daglig leder fratrer 
stillingen. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Daglig leder fyller 67 år i oktober 2019 og har da mulighet for å gå av med pensjon. Han vurderer 
imidlertid å utsette dette til høsten 2020, for å gå av samtidig med sin kone. 
 
Kommunen mottar ca. 50 %  fra staten til dekning av lønnsutgifter. Disse var tidligere øremerkede 
midler, men er nå en del av rammetilskuddet. 
 
Dagens leiekontrakt med Rognan Eiendom har varighet til 1. september 2019. Fornyelse må skje seks 
måneder før utløp av kontraktstiden, altså før 1. mars 2019. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Kommunen har for tiden, grunnet den økonomiske situasjonen, valgt å sette stillinger vakant ved 
naturlig avgang. Likevel er Frivilligsentralens oppgaver av meget stor betydning for befolkningen, ikke 
minst de eldre. Frivilligsentralen fyller et behov for sosialt samhold og identitet som er viktig for Fauske. 
Dette arbeidet må iverksettes av en daglig leder/koordinator.   



 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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FAUSKE  FRIVILLIGSENTRAL  -  DRIFT  FRA  HØSTEN  2019 
 

Styret i Fauske Frivilligsentral har gitt daglig leder i oppdrag å kontakte enhetsleder kultur for å få 

fremmet en sak for sentralens eier vedr. videre drift av sentralen etter høsten 2019. Fauske kommune 

er sentralens eier, og oppvekst- og kulturutvalget forvalter eierskapet på vegne av kommunen. 

 

Bakgrunnen er at daglig leder på styremøte 6. september orienterte styret om to faktorer som får  

betydning for den videre driften av sentralen etter høsten 2019: 

 Forlengelse av husleiekontrakten med huseier der sentralen har vært de siste 13 år. 

 Muligheten for at daglig leder går av med pensjon fra 1. november 2019 

 

Fauske Frivilligsentral har siden høsten 2005 hatt kontor, møterom og ressurssenter i leide lokaler i 

Sjøgata 71/73 – inngang fra marmortorget. Utleier er Rognan Eiendom. Sentralen er svært fornøyd 

med lokalenes plassering midt i Fauske sentrum. Styret for sentralen har hatt ansvaret for å tegne 

kontrakter samt å forlenge disse. Kontraktene har vært på fem år av gangen med rett til tre års 

forlengelse. Dagens kontrakt har varighet til 1. september 2019. Fornyelse av kontrakten må skje seks 

måneder før utløp av kontraktstiden, altså før 1. mars 2019. 

 

Daglig leder fyller 67 år 21. oktober 2019, og har da mulighet for å gå av med pensjon. Han vurderer å 

utsette dette til høsten 2020, for å gå av med pensjon samtidig med sin kone.  

På bakgrunn av signaler gitt av Fauske kommune vedr. vakanse ved naturlig avgang samt vurderinger av 

økonomi, ber styret for Frivilligsentralen enhet kultur om å fremme en sak for oppvekst- og 

kulturutvalget. Styret ønsker politiske avklaringer om Frivilligsentralens fremtidig drift etter 2019 / 

2020. Dette anser styret som viktige avklaringer for den videre driften av Fauske Frivilligsentral 

etter at nåværende daglige leder fratrer stillingen. 

 

Dette er viktige avklaringer slik at styret kan se på prosessen om lokalisering av sentralens lokaler. 

Avklaring om vakanse og / eller fortsatt drift av Fauske Frivilligsentral er viktig i forhold til 

rekruttering av ny daglig leder. 

 

 

Med vennlig hilsen 

For Fauske Frivilligsentral          

       

Arnstein Brochs 

Daglig leder       Kopi: Sentralens styre 

http://www.fauske.frivilligsentral.no/
mailto:ffvs@online.no
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 Kommunestyre  

 
 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 
Forlengelse av planperiode 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
· Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv forlenges og gjøres gjeldende ut 2019.  
· Planens anleggsdel skal likevel rulleres og danne grunnlag for søknad om tildeling av 

spillemidler i 2019. 
 

 
Sammendrag: 
 
Kommunestyret vedtok i sak 76/15 ny kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. Planperiode: 
2015-2018. Planen regulerer hvilken idrett og friluftspolitikk kommunen skal ha. 
 
Planen skulle derfor rulleres og gjøres gjeldende for 2019-2022, men man søker nå å forlenge planens 
generelle del i ett år. Anleggsdelen vil innen 15.01.19. bli rullert med tanke på tildeling av spillemidler. 
 
Saksopplysninger: 
 
Idrettskonsulentstillingen har stått vakant i 2018 og arbeidsbyrden for enhetsleder for Kultur har derfor 
vært større i denne perioden. Dette har ført til at arbeidet med rullering og saksbehandling av 
kommunedelplanen ikke har latt seg gjennomnføre innen fristen.  
 
Planen består av en generell del og en handlingsdel (anleggsdel). Denne siste danner grunnlag for blant 
annet tildeling av spillemidler og rulleres derfor hvert år. 
  
Rådmannen vil påse at søknader fortsatt behandles i handlingsdelen og at nye godkjente prosjekter blir 
tatt inn i planarbeidet. Det er etablert god kontakt med Nordland Fylkeskommune som bistår i spørsmål 
rundt forvaltning/saksgang. 
 
Saken er forelagt Fauske Idrettsråd som ikke har innvendinger mot denne framgangsmåten. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Ved å forlenge eksisterende plans gyldighet i ett år får man tilstrekkelig tid til å foreta nødvendig 
rullering/revisjon av den generelle delen. Det er meget viktig at planens anleggsdel blir skikkelig 
utarbeidet slik at man ikke mister mulighetene for tildeling av spillemidler.  
 
 



 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Søknad om støtte til drift av "Fauskværingen" 
Fauske Helsesportslag 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det bevilges kr. 10.000.- til drift av «Fauskværingen». 
 
Kontering: 1470-3500-3850. 
 

 
Vedlegg: 
14.11.2018 Søknad om støtte til drift og vedlikehold av Fauskværingen. 1396799 
 
Sammendrag: 
Fauske Helsesportslag søker om kr. 10.000.- til drift og vedlikehold av fembøringen «Fauskeværingen», 
som har sin faste ankringsplass ved småbåthavna. 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til vedlagte søknad. 
 
Fauske Helsesportslag, stiftet i 1963, har som formål bl.a. å tilby trimaktiviteter og sosiale tiltak til 
funksjonshemmede og friske.    
 
Saksbehandlers vurdering: 
Helsesportlagets innsats er av stor betydning for Fauskes trivsel og folkehelsetilbud.  
Retninglinjer for kulturtilskudd § 10 åpner for muligheten til å gi tilskudd til tiltaket. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fauske  Helsesportslag

Postboks 286, 8201 Fauske

Tlf: 92251906, Karstein Olsen

Org.nr 982327105

Kontonr 45552068533

E—post: karstein.olsen@sbnett.no

F auske 13. november 2018

F auske kommune v/Kulturkontoret

8201 Fauske

Søknad om støtte til drift  o  vedlikehold av Fauskværin en

Fauske Helsesportslag ble stiftet i 1963 og har 200 medlemmer.

Lagets formål er å gi tilbud om trimaktiviteter og sosiale tiltak til funksj onshemmede

og friske ,slik at de sammen kan styrke helsa og humøret  i  et positivt fellesskap.

Vi har trimtilbud på Helsetunet 2 ganger  i  uka, stavgang på mandagskveldene og

bassengtrening i Fauskebadet.

I tillegg samles en god del nevenyttige medlemmer på klubbhusene våre for å lage

gjenstander til salgmessene våre.

Populære tiltak med mange deltakere.

l 1966 fikk laget bygd en fembøring i Saltdalen. Den ble døpt «Fauskværingen «.

Denne flotte båten er et stort klenodium for laget. Der den ligger ved småbåthavna er

den et fint blikkfang for tilreisende som besøker byen Vår.

Den blir flittig brukt gjennom sommersesongen til båtstevner og seilaser  ,  og seilturer

for medlemmene.

Båtmannskapet vårt arrangerer også turer på fjorden for forskj ellige lag og

foreninger. Vi synes det er Viktig å støtte de som trenger det i lokalmiljøet vårt.

Spesielt blir båten mye benyttet som aktivitetstilbud til funksjonshemmede,

rusavhengige, hj erte  — og kreftsyke barn, skoleklasser m.fl.
Det er godt å se hvordan disse trives med en frisk seiltur på fjorden med litt
småseifangst og grilling i fjæra.

Ifm folkehelseuka hadde Vi 10 turer med barnehagebarn på fjorden.

En opplevelse de tydelig satte stor pris på.

Sj øl om båtutvalget har gjort en kj empej obb med å holde båten i god stand, har tidens

tann naturlig nok etterhvert tært på den over 50 år gamle båten.

For at vi fortsatt skal kunne holde båten i drift blir det hvert år lagt ned et betydelig

vedlikeholdsarbeid, noe som også medfører en god del utgifter.



Da laget sist Vinter  måtte  avvikle vår  beste  inntektskilde, bingoen, som  etter  hven

gikk med underskudd pga sviktende oppslutning, er økonomien vå: dessverre noe

redusert.

Vi  tillater  oss  derfor å  søke,  Fauske kommune  om en  økonomisk støtte  på

Kr 10000.- til  drift  og vedlikehold  av  Fauskværingen
Slik  at vi  fortsatt  kan  opprettholde dette gode tilbudet  vårt.

Med håpefull hilsen

For F auske Helsesportslag

arstein  Olsen, ,
l  Ui IQÅfUp (:]/S&W

Leder
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Søknad om støtte til særskilt kulturtiltak 
Fauskeeidet IL 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det bevilges kr. 27.500.- som kommunalt tilskudd til innkjøp av tråkkemaskin for Fauskeidet IL. 
 
Kontering: 1470-3500-3850. 
 

 
Vedlegg: 
03.04.2018 REDEGJØRELSE FOR SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE 

KULTURTILTAK 2018 
1377777 

 
Sammendrag: 
Fauskeeidet IL har kjøpt en tråkkemaskin fra Valnesfjord Helsesportssenter for kr. 110.000.-. 
Det søkes om kommunal støtte, stor kr. 40.000.-, til tiltaket.  
 
Saksopplysninger:  
 
Det henvises til vedlagte redegjørelse fra Fauskeeidet IL v/Jack Normann. 
 
I Fauske kommunes reglement for kulturstilkudd heter det: 
 
§ 10 Tilskudd til særskilte kulturtiltak  
Støtte gis til organisasjoner som igangsetter tiltak/arrangementer som er utenfor de øvrige 
tilskuddsordningene.  
 
Dette kan være:  
 Store arrangementer. Med store arrangementer menes landsdels-/landsdekkende eller internasjonale 
kultur- og idrettsarrangementer. 
 
 Tiltak/arrangementer/prosjekt som har betydning for mange andre enn organisasjonens egne 
medlemmer. Det forutsettes at arrangøren er en frivillig organisasjon, har lokal tilknytning, og er 
registrert i Fauske kommune og Frivilligregistret.  
 
Det forutsettes også at tiltaket/arrangementet skal finne sted i Fauske kommune i løpet av ett år fra 
søknaden innvilges. Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket/arrangementet/prosjektet/program, 
budsjett og finansieringsplan.  
 
Det kan gis inntil 25 % av de totale kostnader. Det settes av en egen sum i budsjettet til særskilte 
kulturtiltak. Utlysning av tilskudd gjøres i pressen. 
 
Det ble i første tildelingsrunde holdt av kr. 45.000.- til senere innkomne og relevante søknader for bl.a. 



særskilte kulturtiltak. Det er pr. i dag kr. 30.000.- i disponible midler. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Tiltaket legger til rette for rekreasjon og er positivt for kommunens innbyggere. 
Dette må også ses i sammenheng med at Hauan lysløype i overskuelig framtid ikke er i funksjon og at 
tiltaket derfor blir et bra supplement. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



REDEGJØRELSE FOR SØKNAD OM TILSKUDD TIL SÆRSKILTE KULTURTILTAK 

Vår hovedoppgave er å legge til rette for mosjon gjennom aktiviteter for å styrke folkehelsa i våre 

anlegg akebakken, lysløypa og idrettsparken. Vi ønsker at alle i bygda og omegn skal komme seg ut 

for å drive med mosjonsaktiviteter både sommer som vinter. 

I vintersesongen ønsker vi velkommen til en lysløype som er spesielt egnet for barnefamilier, da den 

er forholdsvis flat. I akebakken kan alle ake, kjøre slalom og snowboard. 

Når det er kalde dager, kan besøkende benytte seg av varmebua i bakken og kanskje innta medbrakt 

mat og drikke. Vi har en benk i bakken, og vi har kjøpt inn villmarksgrill og ved som ligger i bua. 

Vi har vært svært aktive det siste året i sosiale media med å informere om vinteranleggene våre og 

ser at det kommer veldig mange barnefamilier fra området og Fauske tettsted. Vi hører fra dem at 

våre anlegg passer bra med at de ikke er for utfordrende for de minste. Vi ser også at flere 

pensjonister regelmessig benytter seg av lysløypa. 

For å kunne gi en bedre service med godt tråkkede løyper og tråkket akebakke, så vi oss nødt til å gå 

til anskaffelse av en ny brukt tråkkemaskin i vinter. Vår gamle maskin var fra 1986 og fungerte ikke så 

godt med å tråkke spor i løypa og gi gode forhold i akebakken. Den var gammel og måtte hele tiden 

vedlikeholdes. 

Vi var da så heldige at vi fikk kjøpt en nyere brukt tråkkemaskin fra Valnesfjord HSS til en 

overkommelig pris på 110000 kr. Vi har lenge visst at vi måtte ha en ny maskin for å kunne gi et bra 

nok tilbud, men disse maskinene er som regel svært dyre også brukt. Vi måtte bestemme oss raskt 

før vi kunne undersøke muligheten om tilskudd. De siste årene har vi kunne spart opp en del midler, 

slik at vi kunne kjøpe maskinen. Men kjøpet har tappet vår konto drastisk, slik at vi er temmelig 

handlingslammet fremover. I første omgang må vi bygge ut garasjen for å få plass til maskinen, og 

det vil nok koste en del. Vi har også en del kostnader med å holde våre anlegg sommer og 

vinteranlegg i orden. 

Vi har fått vite at Dråvika Motorsenter fikk et tilskudd på 40000 kr for kjøp av en tråkkemaskin, da de 

skulle legge til rette for skuterkjøring på sitt motorsenter. Vi mener det må være et slags 

likhetsprinsipp som gjelder med at vi også får et tilskudd fra kommunen etter vårt kjøp. I denne 

sammenheng bemerker vi at vi ikke er det idrettslaget som har mast om penger fra kommunen 

gjennom årenes løp. Det er jo lett å peke på mange andre områder i kommunen som har blitt 

tilgodesett i forskjellig grad. 

Vi søker derfor om  40000 kr som skal kunne gi oss muligheten til å fortsette vårt arbeid med å 

tilrettelegge for aktiviteter for barn, ungdom, familier og pensjonister. Det er mange som søker, så vi 

vil også være fornøyd om tilskuddet innvilges og gjerne utbetales over for eksempel 2-3 år. 
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Sammendrag: 
 
TIMS-Fauske står for Tidlig Intervensjon – målrettet samhandling, og er Fauske kommunes lokale 
samhandlingsmodell innenfor oppvekst-feltet. TIMS-Fauske inngår i kommunens satsing på 
foreldrestøtte, og skal bistå både foreldre og ansatte på ulike nivå. Teamet skal bidra til tverrfaglig og 
helhetlig hjelp og støtte til barn i alderen 0-12* år. Rett hjelp til rett tid. 
 
TIMS-teamet er satt sammen av deltakere fra ulike tjenester i Oppvekst; Familiesenteret, PPT og skole. 
 
Saksopplysninger: 
 
TIMS-teamet er sammensatt av seks ansatte fra ulike avdelinger innenfor oppvekst som har som sin 
viktigste oppgave å sikre at barn i Fauske har en trygg og god oppvekst og å bidra til at voksne rundt 
barnet får nødvendig støtte og hjelp i sin rolle. Dette gjelder både foreldre/foresatte, men også 
kommunens egne ansatte i skole, barnehage osv. 
 
TIMS-teamet er et resultat av Modellkommuneforsøket (2007 -2014), og tok «fast form» i årsskiftet 
2013 – 2014. Teamet er hele tiden i utvikling for å imøtekomme kommunens behov.  
Foreldrestøttekoordinator i Fauske er både deltakende i teamet og har en koordinerende funksjon i 
forhold til den daglige driften av teamet og det løpende arbeidet som utføres. 
 
Oppvekstområdets styringsgruppe er overordnet nivå for TIMS-teamet, selv om den enkelte deltaker i 
teamet også har egen avdelingsleder/enhetsleder som overordnet i sitt daglige virke ellers. 
TIMS-teamet inngår i oppvekstområdets ordinære drift. 
 
TIMS Fauske ble fulgt av Nordlandsforskning i 2017 og rapporten derfra, NF 15-2017, følger med som 
vedlegg i saken. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 



Tidlig innsats er et satsningsområde for både stat og kommune, og foreldrestøtte anses som økonomisk 
lønnsomt. «Tiltak som settes inn i tidlig alder har generelt sett betraktelig bedre effekt enn tiltak som 
iverksettes på et senere tidspunkt i livet» (Barne- og likestillingsdepartementet, 2018). Videre er tanken 
å bistå de som trenger det så tidlig som mulig, helst før problemene oppstår eller før eventuelle 
problemer forverres. 
 
Barn og/eller familier med utfordringer, har ofte behov for hjelp og innsats fra flere hold, noen ganger 
på samme tid og andre ganger til ulike tider. Faren med innsats fra flere støttetjenester, er at hjelpen 
oppleves fragmentert og usammenhengende. Gjennom TIMS-Fauske er målet å gi helhetlig og rett hjelp, 
til rett tid, gjennom blant annet tidlig intervensjon, koordinering av tiltak, og medvirkning fra den/de det 
faktisk gjelder. 
 
Tverrfaglig samhandling mellom ulike faggrupper med ulike perspektiver på oppvekstfeltet, er en 
forutsetning for at de som tar kontakt med kommunen med sine utfordringer skal kunne få rett type 
hjelp til rett tid. Sammensetningen og måten TIMS drives på skal sikre dette. 
  

«Det ser altså ut til at TIMS-teamet har funnet nøkkelen til suksessfullt tverrfaglig samarbeid og har omgått 
barrierer som ofte ligger til hinder for at slikt samarbeid blir velfungerende» 
 
(Nordlandsforskning, 2017, s.105) 

 
For oppvekstområdet oppleves etablering av TIMS-teamet som fruktbart og givende. I tillegg til at 
organiseringen av innsatsen er i tråd med nasjonale føringer, er også tilbakemeldingene fra de som 
mottar hjelp mange og gode. Vi opplever at arbeidet vekker interesse utover kommunegrensene, og 
mottar mange henvendelser årlig fra andre kommuner og instanser. 
 
Nord Universitet og samarbeidsparter har over flere år invitert til samarbeid omkring temaet 
foreldrestøtte og TIMS-Fauske, for å formidle kunnskap omkring tverrfaglig samarbeid ut til studenter 
innenfor profesjonsutdanningene. 
 
I forhold til ressursen som er avsatt til teamet sett opp mot det kommunen får igjen av tidlig innsats er 
det ikke tvil om at det er en effektiv måte å organisere kommunal innsats på, samt sikre tverrfaglig 
tenkning når utfordringer skal løses. Oppvekstområdet ser i stadig større grad mot denne typen 
organisering også innenfor andre områder, f.eks. barneverntjeneste og PPT. 
 
Organiseringen av TIMS-teamet lar seg løse innenfor ordinære budsjettrammer, og krever ingen spesiell 
tilrettelegging når det kommer til lokaler eller utstyr. Kommunen besitter den rette kompetansen for å 
sikre forsvarlig drift, og vil kunne videreutvikle tiltaket ut fra kommunens og brukernes behov i årene 
fremover. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

  

TIMS-TEAMET 
RAPPORTERING FOR PERIODEN SEPT. 2017 – 

SEPT. 2018 

 

Rapporten inneholder en kort orientering om TIMS-teamet som kommunalt lavterskeltilbud. 
Den belyser hvordan teamet pr tiden er organisert, hvilken funksjon teamet har, og hvilken 

aktivitet teamet tar del i. 
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TIMS-TEAMET 
RAPPORTERING FOR PERIODEN SEPT. 2017 – SEPT. 2018 

BAKGRUNN OG FORMÅL: 

TIMS-Fauske er kommunens egen samhandlingsmodell for 
tidlig innsats omkring barn. TIMS står for Tidlig Intervensjon 
– Målrettet Samhandling.  

Modellen er et resultat av regjeringens satsing på barn fra 0-
6 år av psykisk syke og rusmisbrukene foreldre i tidsrommet 
2007-2014. Hensikten med det nasjonale prosjektet var å 
finne gode modeller for helhetlig og systematisk oppfølging 
av barn i denne gruppen.  

I Fauske kommune er modellen videreutviklet for å kunne 
benyttes i arbeid utover denne målgruppen, som ledd i lokal 
foreldrestøtte-satsing. Det er besluttet at 
samhandlingsmodellen skal gjelde for alle barn - uavhengig 
av barnets alder eller utfordring. Hensikten med TIMS-
modellen er mangesidig. Den skal blant annet bidra til mer 
helhetlig hjelp og støtte, både til barn og foreldre, og til 
ansatte i Oppvekstområdet. 

«Den brede satsingen på alle familier, der man har som mål 
å nå de mest utsatte gruppene, er et uttrykk for det såkalte 
preventive paradoks. Det preventive paradoks bygger på en 
tanke om at tiltak som retter seg mot alle, også er til nytte for 
dem som har behov for indikerte tiltak».  

(Nordens barn Utvikling av nordiske familiesentre. 
Resultater fra prosjektet "Tidiga insatser för familjer", 2012) 
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TIMS-TEAMETS OPPDRAG 

TIMS-teamet er et av Fauske Kommunes lavterskeltilbud, og skal bidra til at familier får rett 
hjelp til rett tid. Teamet har som oppgave å sikre refleksjon, se muligheter og å sikre 
helhetlig innsats. TIMS-teamet har flere funksjoner, og kan også koble andre 
faggrupper/tjenester ved behov. Teamet har barnet i fokus og har som sin viktigste oppgave 
å sikre at barn i Fauske har en trygg og god oppvekst. Å bidra til at voksne rundt barnet får 
nødvendig støtte og hjelp i sin rolle er en vesentlig del at TIMS-teamets oppdrag.  

Oppgaver lagt til TIMS-teamet: 

• Bistå samtlige 9 barnehager i kommunen (individ, gruppe, system) 
• Bistå samtlige av kommunens 6 skoler (individ, gruppe, system) 
• Bistå familiesenteret (helsestasjon) og andre (individ, gruppe, system)  
• Jobbe teamutvikling 
• Fungere som tiltak (foreldreveiledning, rådgivning, observasjon, støttesamtaler, osv.) 
• Journalføre (inkl. å skrive referat fra møter)  
• Utvikle TIMS-elementer (Verktøykasse, Handlingsveileder, Handlingssirkel, 

Tiltaksbank/oversikt) 
• Forberede og presentere saker for Tiltaksråd (TRÅD) 
• Administrator for samhandlingsverktøyet Visma SamPro Stafettlogg 

 

 

ORGANISERING OG RESSURSBRUK 

TIMS-TEAMET ER SATT SAMMEN AV DELTAKERE FRA FLERE 
TJENESTER/ENHETER INNENFOR SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG 
KULTUR. DET «EIES» AV STYRINGSGRUPPE OPPVEKST/KULTUR:  

«Styringsgruppe oppvekst/ kultur ledes av kommunalsjef for samhandlingsområdet 
oppvekst/kultur.   

Enhetene innen oppvekst- og kulturområdet skal være representert med enhetsleder i 
styringsgruppa, i tillegg til folkehelserådgiver og foreldrestøttekoordinator.  

Styringsgruppen skal arbeide for en sammenhengende og helhetlig tjeneste til barn, unge 
og familier. Arbeidet skal være innovativt og langsiktig. Alle nye prosjekter innen 
samhandlingsområdet skal godkjennes av styringsgruppen.  

Styringsgruppa skal ha oversikt over de positive og negative faktorer som kan virke inn på 
helsen til barn/unge og familier i Fauske kommune. Påvirkningsfaktorene omfatter både 
helsefremmende og forebyggende faktorer, og risikofaktorer».    

Kilde: Knuten 
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ORGANISERING I DET DAGLIGE 

For å jobbe mer effektivt/hensiktsmessig, har teamet gått fra å i stor grad jobbe i fellesskap 
til å jobbe i mindre konstellasjoner. Tverrfaglig team består av 3 til 4 teamdeltakere, og 
ordinære TIMS-møter består gjerne av 3 deltakere. Ute i feltarbeid jobber man to og to. 
Teamet har flat struktur, hvor alle deltakere forventes bidra både som møteledere, referenter 
og tiltak. Team-tid er utvidet til også å gjelde onsdager etter lunsj - ved etterspørsel om 
tverrfaglig team i barnehagene. Dette gjelder kun for 4 teamdeltakere.  

TIMS-teamet har «på papiret» beholdt samme format som ved forrige rapportering. 
Deltakerne er samlet som team hver tirsdag (hele arbeidsdagen). I tillegg til dette er halve 
onsdag satt av til TIMS-arbeid. Dette berører 3 til 4 teamdeltakere.  

TIMS-deltakere 

Stilling Tjeneste Enhet Stillingsprosent 
Psykiatrisk 
sykepleier 

Familiesenteret Barne- og familie 30 

Familieveileder  Barneverntj./FS Barne- og familie 30 
PPT-rådgiver PPT Barne- og familie 30 
Helsesøster Familiesenteret Barne- og familie 30 
Foreldrestøttekoord.  Barne- og familie 20 (+ 30*) 
Skolefaglig rådgiver  Skole 20 

  

Foreldrestøttekoordinator innehar fortsatt rollen som deltaker i team (tiltaksarbeid) i tillegg til 
å ha en koordinator-/sekretærrolle. Dette innebærer at vedkommende deltar i teamet i tillegg 
til å koordinere arbeidet rundt teamet, samt arbeide med utviklingsarbeid knyttet til TIMS-
Fauske. 

En arbeidsdag i TIMS-teamet varierer med oppstart klokken 08:00, og 08:30 – og går fram 
til klokken 15:30 (ca. 7 arbeidstimer). Trekker man i fra ferieperioder (jul, påske og sommer 
= ca. 10 uker totalt) sitter man igjen med 42 faktiske arbeidsuker/TIMS-dager. Om man 
trekker i fra antall tverrfaglige treff (snitt 30 treff pr år, maks 2 treff pr TIMS-dag), er det i 
beste fall 27 TIMS-dager pr år teamet har til rådighet for å løse oppgavene lagt til teamet. 

I praksis opplever deltakere i teamet at man jobber utover overnevnte prosentandel. Dette 
av flere årsaker: 

• Funksjonen «ambulant lavterskeltilbud» tilsier at teamet har som førsteprioritet å 
være tilgjengelig for ansatte og foreldre i Fauske kommune. Oppdraget fordrer i stor 
grad fleksibilitet hos/i teamet. Dette innebærer at utviklingsarbeid, planlegging og 
tilsvarende kommer i andre rekke, og ofte utenom avsatt team-tid.  
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• Arbeidet med TIMS-handlingsveileder og verktøykasse er pr nå ikke implementert i 
samhandlingsområdet. Dette medfører at TIMS-teamet i praksis utgjør 
handlingsveileder og verktøykasse for alle som anmoder om assistanse. Dette sier 
seg selv å være ressurskrevende. 

• TIMS-teamet forbereder saker til Tiltaksrådet (TRÅD), samt presenterer saker for 
TRÅD. I tillegg utgjør TIMS-teamet tiltak i en del av TRÅD-sakene. Denne funksjonen 
er lagt til teamet fra og med januar 2018. 

 

EKSEMPEL PÅ RESSURSBRUK; TVERRFAGLIG TEAM I BARNEHAGEN:  

Da beslutningen om ressursmengde (6 x 20 %) ble tatt, hadde ikke teamet fått i oppgave å 
utgjøre Tverrfaglig team i barnehagene. Teamet server alle barnehagene i Fauske fra 2 til 4 
ganger pr år, i tillegg til å bidra som ordinært TIMS-team etter behov. 

TABELL 1  

Antall treff pr 
bhg 

Tidsbruk pr 
gang1 

Totalt antall 
møter i 
bhg’ene 

Total team-
bruk 
 

Total 
ressursbruk 
(6 deltakere)  

2 3 10 60 timer 360 timer 
3 3 30 90 timer 540 timer 
4 3 40 120 timer 720 timer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Inkl. kjøring t/r, forberedelse osv. 
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TIMS-TEAMET I ULIKT FORMAT 

 

TIMS-MØTE: 

Målgruppe Funksjon/formål Ressursbruk/omfang 

• Foreldre 
• Ansatte i 

samhandlingsområdet 
Oppvekst 

• Bidra til rett hjelp 
til rett tid. 

• Sikre refleksjon 
og medvirkning. 

• Koordinere 
kommunal 
innsats. 
 

Oppstartsmøte = 1 times 
varighet. 3-6 
teamdeltakere. 
 
 
Oppfølgingsmøte = 1 
times varighet. 2-3 
teamdeltakere. 

 

TIMS-TVERRFAGLIG TEAM BARNEHAGE: 

Målgruppe Funksjon/formål Ressursbruk/omfang 

• Barnehagens ansatte, 
primært det pedagogiske 
personalet 

• Bidra til økt 
refleksjon 

• Bidra til økt 
handlekraft ute i 
felt 

• Kunnskapsheving 

 
Se Tabell 1 

 

TIMS-TVERRFAGLIG TEAM FAMILIESENTER: 

Målgruppe Funksjon/formål Ressursbruk/omfang 

• Ansatte ved Fauske 
Familiesenter 

• Bidra til refleksjon 
• Sikre 

tverrfaglighet 
• Kvalitetssikring 

 

3 x 30 minutter (totalt 1 
½ timer) pr måned. 3 
teamdeltakere + ledende 
helsesøster  
 

 

TIMS-TEAMET SOM TILTAKSARBEIDERE: 

Målgruppe Funksjon/formål Ressursbruk/omfang 

• Ansatte i skole og 
barnehage 

• Foreldre 

• Bidra til økt 
refleksjon 

• Bidra til økt 
handlekraft ute i 
felt 

• Kunnskapsheving 
• Øke opplevelse 

av mestring (av 
egen rolle) 

• Helhetlig og 
koordinert hjelp 

Etter behov 
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TIMS-HENVENDELSER; OMFANG OG ANTALL: 

 

Det kommer henvendelser til TIMS-teamet i form av telefonhenvendelser, e-post og direkte, 
hvor deltakere oppsøkes av foreldre eller ansatte. Det tas i hovedsak kontakt fra 
barnehager, skoler, helsesøstre og foreldre. Teamet kontaktes også fra annet holdt, for 
eksempel fra barneverntjenesten, BUP og fastleger.  

 

HENVENDELSER KAN DELES OPP I ULIKE KATEGORIER: 

TELEFONHENVENDELSER  

- Hvor sak belyses og det inviteres til TIMS-møte 
- Hvor sak belyses og det gis veiledning pr tlf 

E-POST 

- Hvor sak belyse og det inviteres til TIMS-møte 
- Hvor sak belyses og det gis veiledning pr e-post 

DIREKTE KONTAKT 

- Hvor sak belyses og det inviteres til TIMS-møte 
- Hvor sak belyses og det gis umiddelbar veiledning, evt. gjøres avtaler om veiledning 

 

TVERRFAGLIG TEAM I BARNEHAGER 

- Hvor sak belyses og det gis veiledning fortløpende 
- Hvor sak belyses og det inviteres til TIMS-møte 

 

De ulike kategoriene tilsier at noe er hensiktsmessig å måle, annet ikke. I Tverrfaglige team 
varierer fra gang til gang hvor mange saker som tas opp. Noen ganger drøftes situasjonen 
om en eller flere enkelt-barn (individnivå), og andre ganger drøftes situasjoner som berører 
hele eller deler av barnegruppa (gruppe- og/eller systemnivå).  

Når det kommer til ordinære TIMS-møter så avholdes det i snitt 4 møter hver tirsdag. Noen 
ganger avholdes det færre møter og andre ganger flere. Hvor mye tid teamet må avsette til 
den enkelte sak avhenger av sakens kompleksitet og alvorlighetsgrad.    
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Om man skal komme med et estimat i forhold til antall ikke-registrerte henvendelser, vil 
teamet anslå opp til 10 henvendelser pr uke. Et estimat i forhold til antall undrings-
/bekymringssaker drøftet i tverrfaglig team; 2 til 3 barn pr gang.  

 

 

ANTALL REGISTRERTE TIMS-SAKER I PERIODEN 1. SEPTEMBER 2017 – 31. AUGUST 2018: 

 

Saker knyttet til individ (navn): 42 (Hvor mye tid teamet må avsette til den enkelte sak 
avhenger av sakens kompleksitet og alvorlighetsgrad).    

Anonyme saker: Antallet er ikke registrert. 

Andre TIMS-avtaler (Oppfølgingsmøter, observasjoner, veiledning, m.m.): Ingen samlet 
oversikt (grunnet manglende tilgang til felles dataprogram/registreringsprogram). 

Samlet antall stafettlogger i aldersgruppen 0 – 18 år i Fauske kommune: I skrivende 
stund, 29 stk. NB: TIMS-teamet har ulike roller når det kommer til Stafettlogg; Teamet kan 
opprette nye logger, koordinere logger eller være deltakere (tjenesteytere) i logg. Det 
opprettes logg der man ser det som hensiktsmessig, ikke som en regel. 

 

 

VEIEN VIDERE ETTER MØTE MED TIMS-TEAMET: 

TIMS-møter kan resultere i ulik type hjelp/støtte. Eksempel på løsning: 

- TIMS-deltakere bistår samarbeidsparter i møtet, og det er ikke behov for videre tiltak 
fra selve teamet. Det inviteres til oppfølgingsmøte innen noen uker. 

- TIMS-deltakere bistår samarbeidsparter i møtet, og det avtales videre oppfølging fra 
teamet*. 

- TIMS-deltakere bistår samarbeidsparter i møtet, og det avtales videre oppfølging fra 
andre deltakere utenom teamet. 

-  

*Videre oppfølging kan bestå av   

- foreldre-/familieveiledning 
- observasjoner i bhg/skole/hjem 
- andre samarbeidsmøter 
- støttesamtaler med foreldre 
- veiledning av ansatte (enkeltvis eller i gruppe) 
- samtaler med barn 
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- videreformidling av kontakt med andre parter/tjenester 
- videreformidling av verktøy/materiale 
- (intern-)undervisning/kursing 

 

 

DOKUMENTASJON 

TIMS-teamet har funnet de ulike ordinære journalsystemene noe hemmende i forhold til 
hvordan dokumentere innsats. Deltakere hører hjemme i ulike tjenester og har ulike 
systemer å forholde seg til. Tilbake i tid opplyste temaet om at det er «eier av sak», 
anmoder, som har ansvar for å dokumentere innsatsen i egne journalsystemer/arkiv. Det vil 
si at f.eks. skolens ansatte selv måtte sørge for dokumentasjon i elev-mapper, helsesøstre 
måtte registrere i barnets journal osv. Dette betyr at dokumentasjonen ikke er samlet, men 
fordelt i ulike arkiv som teamet selv ikke nødvendigvis har tilgang til. For å finne en løsning 
på hvordan både dokumentere og kommunisere, har Fauske kommune gått til innkjøp av 
verktøyet Visma SamPro («Stafettloggen») som nå er tatt i bruk av TIMS-teamet og 
samarbeidsparter. I tillegg sørger TIMS-teamet for at møtereferat fra ordinære TIMS-møter 
legges i barnets helsejournal, etter avtale med barnets foreldre. Det anses som nødvendig å 
få på plass egnet dataprogram for å ivareta felles dokumentasjonsplikt.  

 

FINANSIERING 

TIMS-teamet er integrert i den ordinære (kommunale) driften, og det mottas ikke økonomisk 
tilskudd fra eksterne parter. Kommunen har ikke bevilget friske midler til satsningen. De 
involverte tjenestene har allokert egne ressurser. 

 

FORSKNING 

Nordlandsforskning har på oppdrag fra Fauske kommune utført evaluering av TIMS-teamet. 
Forskningen var lagt opp som følgeevalurering over ett år. 

Utdrag fra Nordlandsforsknings rapport «Fra undring til endring. Evaluering av TIMS-teamet 
i Fauske kommune» (2017):  

Ut fra erfaringer foreldre, skoler og barnehager formidler, er det liten tvil om at tilbudet 
fra TIMS-teamet er verdifullt i kommunen. Innsatsen fra dette teamet muliggjør både 
rask og riktig hjelp til personer som bistås. De viktigste oppgavene videre er å 
koordinere ulike tilbud innenfor dette feltet i Fauske kommune, å avklare hvilke saker 
som hører hjemme hvor, og å tydeliggjøre hvilke typer saker og problemstillinger som 
TIMS-teamet skal arbeide med. (Nordlandsforskning, 2017) 
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Det er flere strukturelle forhold som har hatt betydning for at TIMS-Fauske fungerer 
så godt som modellen gjør. Blant de viktigste er at TIMS rår over en fast ressurs og 
har et fast team som samles over tid. Dette igjen har betydning både for å lykkes med 
det tverrfaglige samarbeidet og med tidlig innsats. (s.109, Nordlandsforskning, 2017) 

Som pekt på over, er TIMS ett av Fauske kommunes lavterskeltilbud som skal bidra 
til at barn og familier får hjelp så tidlig som mulig i et problemutviklingsforløp. En slik 
innretning på arbeidet med barn og unge er i tråd med føringer på nasjonalt nivå. 
Både innenfor folkehelsefeltet og innenfor oppvekstfeltet har tidlig innsats vært 
formulert som et sentralt mål i en rekke politiske dokumenter. Innenfor oppvekstfeltet 
ble dette i særlig grad betont i St. meld. nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen. 
(s.10, Nordlandsforskning, 2017) 

Det ser altså ut til at TIMS-teamet har funnet nøkkelen til suksessfullt tverrfaglig 
samarbeid og har omgått barrierer som ofte ligger til hinder for at slikt samarbeid blir 
velfungerende. (s.105, Nordlandsforskning, 2017) 

 

Les rapporten i sin helhet HER 

 

 

L. Holmstrøm, 19 10 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nordlandsforskning.no/publikasjoner/fra-undring-til-endring-article5497-152.html
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FORORD 

Denne rapporten presenterer en evaluering av TIMS-teamet i Fauske kommune og av 
samhandlingsmodellen som teamet baserer arbeidet på. Nordlandsforskning har utført 
evalueringen på oppdrag fra kommunen.  
 
Vi vil rette stor takk til samtlige som har stilt opp for oss i evalueringen, både profesjonelle 
aktører og foreldre. Tusen takk til alle dere som har tatt dere tid til en samtale med oss, og til 
alle dere som har latt oss være til stede under møter. Og mange takk til TIMS-teamet, som har 
måttet arbeide med oss som haleheng, og likevel tatt så godt imot oss hver gang når vi kom 
på besøk til Fauske. Det har vært både interessant og hyggelig å snakke med så mange 
kunnskaps- og erfaringsrike mennesker, faglig og personlig. 
 
Underveis i prosjektet har vi hatt en referansegruppe med reflekterte og engasjerte 
mennesker. Gruppen har bestått av folkehelserådgiver Irene Larsen; kommunalsjef for 
oppvekst og kultur, Terje Valla; leder for barne- og familieenheten, Ulf Flønes; foreldrestøtte-
koordinator Lena Holmstrøm; og etter hvert Tom Erik Holteng, enhetsleder for barnehage. 
Tusen takk til dere, for bistand og innspill. Det er sjeldent å ha referansegruppemøter man så 
udelt gleder seg til. 
 
 
Bodø 18.desember 2017 
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SAMMENDRAG 

OM EVALUERINGEN  

Denne rapporten presenterer resultater fra evalueringen av TIMS-teamet i Fauske kommune.  
Nordlandsforskning har utført evalueringen på oppdrag fra kommunen i perioden fra 
november 2016 til desember 2017. TIMS er forkortelse for «tidlig intervensjon – målrettet 
samhandling», og inngår i Fauskes satsning på foreldrestøtte. Ved bruk av kvalitative metoder 
har vi fanget opp erfaringer fra personer som er involvert i, eller berørt av, satsningen. Vi har 
fulgt TIMS-teamet gjennom vanlige arbeidsdager og har deltatt på møter mellom teamet og 
personer som ønsker bistand. Vi har også intervjuet deltakerne i TIMS-teamet, personer som 
har fått bistand fra TIMS-teamet, personer som er ansvarlig for teamet på administrativt nivå 
og andre samarbeidspartnere. I tillegg har vi arrangert en workshop med relevante aktører 
midtveis i evalueringen. 
 

TIMS-FAUSKE 

TIMS retter seg mot barn i alderen 0-12 år som av ulike årsaker befinner seg «i risiko». Et 
tverrfaglig team, TIMS-teamet, tilbyr refleksjonsmøter med skoler, barnehager og foreldre, for 
å sikre helhetlig innsats og sette inn tiltak før mulige problemer får utviklet seg. Teamet kan 
også koble til andre faggrupper og tjenester ved behov. TIMS er et samarbeid mellom 
familiesenter, barnevern, PP-tjeneste og skole, og i teamet deltar helsesøster, psykiatrisk 
sykepleier, familieveileder, PP-rådgiver og skolefaglig rådgiver. Kommunens foreldrestøtte-
koordinator er både koordinator for teamet og deltaker i teamet. Instansene som 
samarbeider, avgir fra 20 til 30 prosent av egne stillingsressurser til dette arbeidet, og det er 
satt av en og en halv dag hver uke til dette arbeidet med familiesenteret som base. I 
barnehagene har TIMS både faste møter og møter etter behov, mens i skolene tilbys møter 
ved behov. Som regel tar skoler, barnehager, profesjonelle ved familiesenteret eller i 
barnevernet kontakt med TIMS på vegne av foreldre, om foreldre har behov for bistand. Det 
skjer imidlertid at foreldre selv tar direkte kontakt med TIMS.  
 
ARBEIDET I TIMS 

TIMS legger vekt på det kontekstuelle framfor individuelle forhold når barns vansker skal 
forstås og håndteres. I TIMS-møter kan man drøfte generell tematikk eller ta opp konkrete 
saker eller bekymringer som gjelder enkeltbarn. Konkrete saker kan drøftes med foreldre til 
stede eller med foreldres samtykke. Saker drøftes imidlertid også anonymt om personalet i en 
barnehage har behov for det fordi de for eksempel er usikker på om barnet utsettes for 
omsorgssvikt eller erfarer vold hjemme, eller fordi problemer er avdekket og foreldre takker 
nei til hjelp. I forbindelse med faste møter i barnehagene er temaer meldt til TIMS-teamet på 
forhånd, men saker kan også tas opp spontant på møtene. TIMS-teamet kan også komme til 
skoler, barnehager eller hjem til foreldre for å observere og/eller veilede i konkrete 
situasjoner. De er fleksible angående tidspunkt og kan utføre observasjoner utenom ordinær 
arbeidstid. 
 
TIMS-teamet benytter seg av journalsystemet til helsestasjonsvirksomheten, og har tatt i bruk 
Stafettloggen, en elektronisk loggbok som opprettes med foreldres samtykke. Både foreldre 
og profesjonelle kan skrive inn i Stafettloggen, oppdatere hverandre og ha fortløpende dialog. 
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FORELDRES ERFARINGER MED TIMS 
Etter deres egne beskrivelser, har foreldre erfart å bli både hørt og sett. Foreldre som deltok i 
studien, forteller at TIMS-teamet mobiliserte raskt og at utfordringene ble belyst fra ulike 
perspektiv. Innspill og spørsmål fikk foreldre til å se utfordringer på nye måter, og selv finne 
løsninger på egne problemer. Foreldrene formidler at de har fått bistand på sine egne 
premisser. Å slippe en kanossagang i systemet, det å «slippe å sloss» og å måtte gjenta seg til 
mange ulike instanser, dras fram som betydningsfullt. De har fått hjelp «uten å måtte gjøre 
seg sliten». At ord følges opp med handling, at det er mulig å få hjemmebesøk på ettermiddag- 
og kveldstid, og å få hjelp uten at det må være diagnoser eller sykdom inne i bildet, bemerkes 
av flere som svært verdifullt. Problemer som har vært tatt opp i TIMS, er nå enten løst, eller i 
prosessen med å bedres. Mens bedringer for noen foreldre har forplantet seg inn i andre deler 
av livet, ønsker andre seg mer oppfølging. Enkelte uttaler at TIMS burde vært bedre kjent blant 
kommunens innbyggere. Dette begrunnes med, at for i det hele tatt å søke hjelp, må man vite 
og ha tro på at det fins noe hjelpetilbud. 
 
De fleste av foreldrene som har deltatt i studien, har erfart skole eller barnehage som 
støttespillere, men i enkelte saker har de gitt uttrykk for at det er skole eller barnehage som 
er «problemet». 
 
BARNEHAGERS OG SKOLERS ERFARINGER MED TIMS 

De fleste representantene for barnehager og skoler omtaler TIMS i positive vendinger. Å få 
«flere øyne inn» og å slippe «å sitte alene og gruble» framheves som betydningsfullt. TIMS-
teamet gir råd, veiledning og informasjon, og får mobilisert kompetanse som behøves i 
aktuelle sakene. Representanter for skoler og barnehager forteller at deltakere i TIMS-teamet 
stiller spørsmål som får dem til å se problemstillinger fra nye vinkler, og å finne løsninger. Det 
de lærer kan de ta med seg videre og bruke i andre saker. De fremhever at de noen ganger 
bare trenger bekreftelse på at det er greit det de allerede gjør. TIMS bidrar med så vel 
uformelle samtaler som informasjon om aktuelle tiltak og til å få riktige tiltak raskt på banen, 
blir vi fortalt. Problemer kan også «stoppes» før de får utviklet seg. Et fast team med faste 
arbeidsdager, og en koordinator som kan kontaktes, gjør det enkelt og smidig å få arrangert 
møter. Det rapporteres at TIMS-teamet kommuniserer godt med både foreldre og 
profesjonelle, og deltakerne i teamet omtales som oppegående, folkelig, med sosial 
intelligens, ydmyk og forståelsesfull.  
 
Enkelte er usikre på om de alltid må gå via TIMS først. Vi blir fortalt at foreldre kan miste 
«piffen» når TIMS går ut av en sak, å holde koken videre kan være vanskelig. Det stilles også 
spørsmål om hvem som sjekker at barnehagen eller skolen gjør det som skal gjøres når TIMS 
går ut.   
 
Selv om de fleste ga uttrykk for at de var fornøyd med TIMS-teamets arbeid, og ikke ønsket at 
noe var annerledes, ytret noen ønske om bedre tid på møtene, og/eller tettere oppfølging og 
bistand med konkrete planer. En fortalte om en «ovenfra-og-ned-holdning» på TIMS-møtene, 
mens en annen kommenterte at de snakker så godt sammen at de risikerer «å snakke bort 
problemet». Det uttrykkes forståelse for at TIMS-teamet gir støtte og ikke vil skremme bort 
noen, men det betyr også at «mye faller på barnehagen» når de må si fra om forhold som ikke 
er bra. Samtidig understrekes det at det er viktig å holde fast ved ordningen. At TIMS-teamet 
kan bistå med observasjon omtales som bra. Enkelte legger imidlertid til at «alle stiller i 
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finstasen» når de kommer på besøk slik at de ikke får sett det samme som de ansatte i 
barnehagen.  
 

ULIKE FORSTÅELSER  

De fleste uttaler at «TIMS trør forsiktig», at de har «barnets beste» i fokus og håndterer ulike 
forståelser godt. Det finnes imidlertid saker med konflikter mellom foreldre og skole eller 
barnehage. Ofte kommer ikke dette fram før i TIMS-møtet. I en slik sak blir vi fortalt at møtet 
ikke ble opplevd som godt. Flere forhold ble nevnt som mulig grunn for den negative 
opplevelsen, blant annet at saken neppe skulle vært en TIMS-sak i utgangspunktet. Det ble 
også pekt på at skolen må forholde seg til formalia og at det er vanskelig å navigere i denne 
konteksten dersom man ikke «er midt oppi det». Det uttrykkes ønske om mer skolefaglig 
kompetanse i TIMS.  
 
STYRKER VED TIMS-TEAMET 

TIMS-teamet synes svært godt samkjørt, og deltakerne anerkjenner i høy grad hverandres 
kompetanse. Det omtales som en stor fordel at hver enkelt slipper å sitte alene med vanskelige 
saker. Det tverrfaglige samarbeidet kan også virke gunstig for dem som mottar tjenestene, 
fordi man får flere perspektiver på banen og et bredt og kompetent grunnlag for 
problemløsning. 
 
Den høye kompetansen i TIMS-teamet dras fram av mange som en stor styrke. Det muliggjør 
også at flere typer tiltak settes inn samtidig. Fauske kommune har ikke bevilget ekstra midler 
til sitt TIMS-arbeid. Det pekes på at tilbudet er kanskje mer ressurskrevende enn man hadde 
forutsett, og det uttrykkes bekymring for at personene i TIMS-teamet sliter seg ut. Fra å lete 
etter arbeidsoppgaver, har situasjonen snudd. Flere sier det er viktig å ta godt vare på de som 
er i TIMS-teamet. 
  
TIMS-ARBEID: AVLASTNING ELLER BELASTNING?  

TIMS-teamet omtales primært i positive ordelag av lederne for tjenestene som har avgitt 
ressurser til satsningen. Denne satsningen synes imidlertid å virke ulikt inn på det øvrige 
arbeidet i tjenestene som samarbeider. For noen tjenester letter TIMS arbeidsbyrden, mens 
andre uttaler at det tverrfaglige arbeidet går på bekostning av andre sentrale oppgaver i egen 
tjeneste. Graden av fleksibilitet den enkelte i TIMS-teamet kan ha, varierer ut fra de 
rammebetingelsene de har i sitt øvrige arbeid, men enkelte opplever å være konstant på 
etterskudd. Arbeidsbelastningen går på bekostning av mulighetene til å reflektere sammen 
utenom TIMS-møtene, og slik tid sammen er det flere i TIMS-teamet som etterspør. Slik dialog 
har vært viktig for oppbygningen av TIMS, og er nødvendig for videreføringen av et godt 
tverrfaglig arbeid. 
 
OVERLAPPENDE TILBUD 

Fauske har mange ulike tiltak rettet mot saker som angår barn og unge. Ingen omtaler TIMS 
som overflødig, men helheten kan bli uoversiktlig. Behov for å koordinere tjenestene i 
kommunen påpekes, og å sortere hvor saker skal. Hver person i TIMS-teamet har også flere 
roller i kommunen. Tilbud som gis via TIMS, kunne noen ganger også vært gitt i deres 
hovedstilling. Flere nevner at grensene mellom hva som hører til hvor av og til kan virke litt 
uklare.  
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FOR LAV TERSKEL? 

Flere nevner muligheten for at tilbudet har «for lav terskel». De er opptatt av at ansvaret ikke 
må «tas fra» foreldre eller profesjonelle i skoler og barnehager. Det pekes på at tiltak skal 
settes inn på laveste nivå, som i skoler, barnehager, via helsesøster eller familieveileder, før 
saker tas opp i TIMS. Noen lurer på om TIMS-teamet «bare blir en ny konsultasjonstjeneste», 
de som «skriker om hjelp vil ha noe mer konkret».  
 

TALL FORTELLER IKKE ALT 

BUP, PP-tjenesten og barneverntjenesten har ikke merket nedgang i antall saker. Flere 
endringer har imidlertid skjedd i kommunen parallelt med at TIMS har pågått. For eksempel 
en PP-tjenesten en rekke henvisninger etter at Barnehuset i Bodø hadde hatt innlegg på en 
skole i kommunen. Kommunen har også fått nye fagfolk, som kan ha betydning for praksis. 
Det kan dessuten være tilfeldige svingninger i henvisninger. Flere nevner at TIMS-teamet kan 
ha bidratt til å avdekke problematiske forhold, slik at de det gjelder, får hjelp tidligere. I slike 
tilfeller er det «positivt» at barnevernet får flere saker. Barnehagene har også gjennomgått 
kurs og kompetanseheving knyttet til hva de skal se etter, noe som i seg selv kan føre til at 
flere barn fanges opp og henvises til ulike instanser. 
 
TIMS SOM «INNOVASJONSPROSESS» 

Saker som handler om familier og barn som har problemer, krever ofte tilnærminger fra flere 
fagmiljø. Det kan være lite hensiktsmessig at hver tjeneste, sektor eller etat prøver å løse 
problemer ved å øke aktiviteten innenfor egen virksomhet. For å få til samarbeid på tvers i 
kommuner kreves ofte både ny kunnskap og nye metoder.  
 
TIMS er etablert som en ny tjeneste i kommunen, som en ny organisatorisk enhet og som en 
ny tilnærming for å sikre tidlig innsats. Modellen er ikke radikalt ny, men den er prøvd ut i en 
ny kontekst i justert form, og er dermed innovativ i den forstand. Mottakere av TIMS-tilbudet, 
har imidlertid erfart modellen både som ny og nyttig – dette er også kriterier som legges til 
grunn i vurderinger av om noe er innovativt.   
 
Under innovasjonsprosesser skjer mye prøving og feiling, så også i TIMS-teamet hvor arbeids-
prosessene fortsatt er under utvikling. Teamet må takle å arbeide i «et kontrastområde», 
mellom hva ledelsen og hva folk i feltet ønsker: Mandatet er å tilby refleksjon og hjelp til 
selvhjelp uten at flere ressurser brukes, mens feltet ønsker konkrete tiltaksplaner og tiltak, og 
flere «hender». Det har vært vanskeligst å selge inn TIMS til skolene. For å ha legitimitet 
overfor skolen, ble skolefaglig rådgiver innlemmet i teamet. Etter hvert som skoler og 
barnehager gjorde seg erfaringer med TIMS-teamet, har skepsisen endret seg. Folk kontakter 
TIMS-teamet igjen, fordi de har opplevd hjelp. TIMS-teamet har også arbeidet med å øke 
kunnskapen om tilbudet, og inviterer seg selv til skoler og barnehager for å presentere seg. 
 

TIMS-teamet synes å ha lyktes som team og å ha kommet rundt barrierer som ofte ligger til 
hinder for velfungerende tverrfaglig samarbeid. Hver enkelt virker trygg på sin egen 
fagkompetanse og uttalte seg rosende om de andre teamdeltakernes kompetanse. Flere i 
teamet hadde samarbeidet tidligere og hadde derigjennom fått innsikt i hverandres 
fagkunnskap. TIMS er samordnet og forankret horisontalt i kommunen. Det vil si tjenestene 
som står bak TIMS, befinner seg på samme nivå i det kommunale organisasjonshierarkiet og 
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de har avgitt ressurser i samme størrelsesorden. Dette er forhold som har betydning for at 
slikt samarbeid skal lykkes. Opplevelse av eiendomsforhold og å se nytte i «det nye» for egen 
tjeneste, er også viktig, men her varierer erfaringer i noen grad mellom tjenestene. Et annet 
forhold som kan ha hatt betydning for et velfungerende samarbeid, er at koordinatoren for 
TIMS har sin stilling utenfor de øvrige tjenestene.  
  
For å lykkes med innovasjon, er støtte fra ledelsen og godt samarbeid vesentlig, likeledes er 
det viktig med handlingsrom til å utføre oppgaver og frihet til å fatte beslutninger. En 
organisasjonskultur åpen for endringer, har også betydning. Politiske vedtak og ledelse som 
støttet, var avgjørende for at TIMS-teamet kom seg gjennom en krevende oppstart. Klare, men 
vide, direktiver, og en koordinator som «holder tråden», pekes også på som viktig for å utvikle 
og drifte en modell som TIMS. Det trengs klare rutiner for å bygge tillit utad, blir vi fortalt. 
Mulighet for et fleksibelt tilbud kan også handle om at TIMS-teamet ikke har lovpålagte 
oppgaver som skal løses med begrenset tid og ressurser. En annen grunn til at både samarbeid 
og tidlig innsats ser ut til å ha lykkes langt på vei, kan være at det finnes et fast team som er 
samlet til fast tid.   
 
Forståelse for at teamet trenger tid internt for å reflektere over egen praksis for å kunne 
forbedre praksis, er viktig. Slik refleksjon handler om å utvikle gode relasjoner, slik at trygghet, 
åpenhet, ærlighet og ydmykhet kan kultiveres, noe som igjen er en forutsetning for å dra 
veksler på hverandres kompetanse. Å finne gode strukturer slik at man «får brukt tiden godt», 
er også betydningsfullt. Det samme gjelder med tanke på å ha folk rundt seg som er innstilt 
på denne arbeidsmåten og å unngå misnøye fra «den andre jobben som trenger deg».  
 
DIALOG SOM VIRKEMIDDEL 

I TIMS står dialogen sentralt, med idealer som lytting, undring og ydmykhet. Arbeidsmåten 
forutsetter både at samtykke gis fra dem som skal bistås og at bistandssøkeren forteller om 
utfordringer han/hun opplever. Gjennom felles refleksjonen over disse skjer en kunnskaps-
utvikling. Det er gjennom denne prosessen at grunnlag for endring legges, hva angår 
forståelser så vel som handlingsmønster.  
 
Det kan være en utfordring når partene TIMS-teamet skal hjelpe, befinner seg i en 
konfliktsituasjon. I slike situasjoner, kan den enes ideer om løsninger være den andres 
opplevelse av å bli overkjørt, og vice versa. TIMS er et refleksjonsforum, og det gis råd og 
tilbakemeldinger. Det betyr at TIMS-teamet på et nivå «beveger seg inn i løsningene». I saker 
uten konflikter kan man bevege seg inn i løsningene sammen med den/de som får bistand. I 
en sak med konflikter er imidlertid risikoen stor for at en av partene kan bli holdt utenfor eller 
ikke blir involvert i valg av løsning. Det er mulig at saker med et visst konfliktnivå ikke hører 
hjemme i et forum som TIMS. 
 

KONKLUSJONER OG FORSLAG TIL VEIER VIDERE 

Evalueringen viser at Fauskes TIMS-modell kan bidra med rask og riktig hjelp til personer som 
bistås. Det er derfor grunn til å fortsette arbeidet. Den viktigste oppgaven videre er imidlertid 
å spisse arbeidet inn mot den type saker som modellen egner seg for, og å avgrense oppgaver 
slik at arbeidet ikke svulmer over alle grenser. Dette handler også om å finne måter å unngå 
overbelastning på deltakere i TIMS-teamet, noe som i seg selv er viktig å finne løsninger på. 
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Klargjøringsprosessen bør inkludere rydding i rekkene av tiltak i Fauske, hvilke saker som skal 
hvor, og når. I en slik avgrensningsprosess kan det vurderes om TIMS-teamet burde tilby møter 
på de laveste trinnene i barneskolen tilsvarende tverrfaglige møter i barnehagene som et 
tillegg til eller i stedet for andre oppgaver. Resultatet av en slik «ryddeprosess» bør deretter 
kommuniseres ut til de man skal bistå, slik at de vet hvor de skal henvende seg.   
 
Det kan også være nyttig at foreldre får mer informasjon om tilbudet, selv om de primært skal 
settes i kontakt med TIMS-teamet via blant andre barnehage, skole, helsestasjon og 
familieveileder. For å søke hjelp må man ha tro på at det fins slik hjelp. 
 
For at arbeidsmetodene skal fungere, er det av betydning at TIMS-teamet verken oppfattes 
som «riset bak speilet» eller som partiske. Dette er også en grunn til at TIMS-teamet bør være 
varsom med å trå inn i saker hvor det er tydelig konflikt mellom parter. En samtale med den 
enkelte i forkant av møter med flere parter, kan være med på å avdekke potensielle konflikter 
og gi TIMS-teamet mulighet til å forberede seg, eventuelt si nei til enkelte saker. Forsamtaler 
kan også bidra med forventningsavklaringer og sikre at saker blir tatt tak i når de er på 
«undringsstadiet».  
 
TIMS-Fauske er en ressurskrevende modell hvor det blant annet utføres mye usynlig arbeid. 
Folk tar kontakt med enkeltpersoner i TIMS, spesielt koordinatoren, hvorpå en del saker løses 
uten at det blir et TIMS-møte av det. I praksis er dette et lavterskeltilbud i lavterskeltilbudet. 
Det er derfor viktig at dette arbeidet blir synliggjort. 
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1 INTRODUKSJON 

1.1 KORT OM RAPPORTEN 

Om du vil møte mennesker som lærer deg noe, som lærer deg mye på kort tid, og får 
deg til å føle deg som et godt menneske, god mor, god fagperson, som ser deg, alle dine 
styrker på en gang, som samtidig tilfører deg mye refleksjon og kunnskaper, så tar du 
kontakt med TIMS, for du får alt det. Du får alt det på en time … 

 
Sitatet over er hentet fra en barnehagelærers beskrivelser av sine erfaringer med arbeidet til 
TIMS-teamet i Fauske. TIMS inngår i Fauske kommunes satsning på foreldrestøtte, og er en 
forkortelse for «tidlig intervensjon – målrettet samhandling», en kommunal samhandlings- 
modell for systematisk og langsiktig oppfølging av barn «i risiko». Kommunens satsning på 
modellen er evaluert av et team fra Nordlandsforskning som har fulgt arbeidet gjennom ett 
helt år. Denne rapporten viser resultater fra studien. Formålet med evalueringen har vært å 
bidra med forskningsbasert kunnskap som skal kunne brukes i videreføringen av TIMS i Fauske, 
og være til nytte for andre kommuner i deres folkehelsearbeid og i prosessene med å omsette 
samhandlingsreformen til praksis.  
 
Forskergruppen har fanget opp erfaringer fra et bredt spekter av personer som er involvert i, 
eller berørt av, satsningen. Erfaringer som kommer til uttrykk, er sammensatte, men 
hovedbildet er at TIMS i stor grad er blitt satt ut i praksis på måter som har kommet dem man 
ønsker å hjelpe, til gode. Rapporten gir et innblikk i kompleksiteten i det praktiske arbeidet og 
i samhandlingsprosesser knyttet til TIMS. Den viser også hvilken betydning modellen har for 
dem som får bistand, og hvilke erfaringer profesjonelle på forskjellige nivå, har gjort seg.    

1.2 TIMS-FAUSKE  

1.2.1 BAKGRUNN  

TIMS-modellen er et resultat av regjeringens satsing på barn fra 0-6 år av psykisk syke og 
rusmisbrukende foreldre som pågikk i tidsrommet 2007-2014. Hensikten med den satsningen 
var å finne gode modeller for helhetlig og systematisk oppfølging av barn i denne gruppen. I 
Fauske kommune er modellen utviklet videre for å kunne benyttes i arbeid utover denne 
målgruppen. Intensjonen er å komme inn på et tidlig tidspunkt før utfordringer får utviklet seg 
til komplekse problemer. Dette gjør TIMS ved å tilby dialog, støtte og veiledning til ansatte i 
skoler og barnehager, og til foreldre.  

1.2.2 TIDLIG INNSATS SOM POLITISK MÅL  

Som pekt på over, er TIMS ett av Fauske kommunes lavterskeltilbud som skal bidra til at barn 
og familier får hjelp så tidlig som mulig i et problemutviklingsforløp. En slik innretning på 
arbeidet med barn og unge er i tråd med føringer på nasjonalt nivå. Både innenfor 
folkehelsefeltet og innenfor oppvekstfeltet har tidlig innsats vært formulert som et sentralt 
mål i en rekke politiske dokumenter. Innenfor oppvekstfeltet ble dette i særlig grad betont i 
St. meld. nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen.  
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Betegnelsen «tidlig innsats» har en dobbel betydning, det vil si at den brukes med referanse 
både til tidlig i barn og unges livsforløp og til tidlig intervensjon når problemer har oppstått: 
 

Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv, og tidlig 
inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av 
grunnopplæringen eller i voksen alder (St. meld. nr. 16 2006-2007:10). 

 
Denne doble betydningen av «tidlig innsats» går også frem av Folkehelsemeldingen (Meld. St. 
34, 2012 – 2013). I St. meld. 47 (2008-2009) Rett behandling - på rett sted - til rett tid 
(Samhandlingsreformen) er det imidlertid presisert at målet om «tidlig intervensjon» ikke må 
ligge til hinder for at de som har behov, får tilbud fra for eksempel spesialisthelsetjenesten.  
 
Tidlig innsats bærer altså bud om at tilbud fra norske velferdstjenester skal være proaktive og 
forebyggende i stedet for å være reaktive og reparerende. Samtidig legges det mer vekt på 
kontekstuelle forhold enn på individuelle forhold i forståelsen av enkeltindividers vansker. Alle 
mennesker lever med bestemte risikofaktorer så vel som med bestemte beskyttelsesfaktorer, 
inklusive medfødte egenskaper. En risikofaktor kan defineres som «en hvilken som helst faktor 
hos individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med økt sannsynlighet for negativ 
psykososial utvikling i fremtiden», mens en beskyttelsesfaktor kan defineres som «en hvilken 
som helst faktor hos individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med redusert 
sannsynlighet for fremtidig negativ psykososial utvikling» (Nordahl et al. 2006). Tidlig innsats 
handler blant annet om hvordan beskyttelsesfaktorer kan bygges opp og hvordan 
risikofaktorer kan reduseres rundt barnet i oppveksten.  
 
Gunnestad (2002) hevder at: «Foreldrene er, når de fungerer, den viktigste forebyggende kraft 
i barns liv. Å støtte foreldrene i sin foreldrerolle og å bygge opp om deres foreldrefunksjon vil 
i mange tilfeller være en effektiv måte å arbeide på» (Gunnestad 2002:328). 
Foreldrestøttende tiltak inkluderer metoder og programmer som tilbys foreldre og som har 
som mål å fremme barns helse og psykososiale utvikling gjennom blant annet å endre samspill 
mellom foreldre og barn.  
 
Tidlig innsats deles ofte inn i flere nivåer, det samme gjelder foreldrestøttende tiltak, det vil si 
i: universell foreldrestøtte, selektiv foreldrestøtte og indikativ foreldrestøtte. Universell 
foreldrestøtte er rådgivning og veiledning, og støtte gitt til alle foreldre i befolkningen. Selektiv 
foreldrestøtte er veiledning og støtte som gis til sårbare barn og foreldre eller «familier i 
risiko». Indikativ foreldrestøtte er hjelpetiltak og individuell støtte til barn og foreldre med 
etablerte problemer eller diagnoser som varer over tid både med tanke på individuell 
oppfølging og behandling.  

1.2.3 MANDAT OG ARBEIDSOPPGAVER 

I Fauske kommune er det besluttet at TIMS som samhandlingsmodell, skal gjelde for alle barn 
som av ulike årsaker befinner seg «i risiko», uavhengig av type utfordring og type 
problematikk. Modellen retter seg i hovedsak mot barn i alderen 0-12 år. Et tverrfaglig team 
(TIMS-teamet) har som oppgave å sikre refleksjon, se muligheter og sikre helhetlig innsats. 
Teamets viktigste oppgave er å sikre at barn i Fauske har en trygg og god oppvekst, men 
teamet har flere funksjoner, og kan koble til andre faggrupper og tjenester ved behov.  
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TI M S-teamet gir veiledning til ansatte i skoler og barnehager, og arbeider inn mot familien
eller klasse og barnehage i enkeltsaker. I samhandlingsplanen for Fauske kommune 2014-19
går det frem at formålet med TI M S-Fauske skal være å fremme undring og refleksjon, oppdage
barn «i risiko», tidlig intervensjon (oppdage tidlig, håndtere tidlig), trygge ansatte i å handle,
kompetanseheving, kvalitetssikring og systematisert innsats (Fauske kommune 2014).
Samhandlingsplanen omtaler TI M S-Fauske som grunnrammen for hvordan foreldrestøtte-
arbeidet skal finne sin vei fra generelle tiltak til indikerte tiltak, via arbeid i tråd med følgende
handlingssirkel:

Figur 1 TIMS-Handlingssirkel. Kilde: Fauske kommune 20141

Denne handlingssirkelen omtales som en del av «bekymringssikringen», som skal ligge til
grunn for all intervensjon, og gjelde hele oppvekstområdet. Den skal også sikre felles praksis i
saker hvor det er grunnlag for «undring rundt barn og unge», og involvering av voksne som
står barnet eller ungdommen nær, som foreldre, og av hjelpeinstanser som skal sikre at barnet
får oppfølging ut fra sitt behov (Fauske kommune 2014:24).

I kommunens omtale av satsningen legges det vekt på at det ikke skal være noen terskel med
tanke på hva slags undringer eller bekymringer som kan tas opp med TI M S-teamet (se

1http://www.fauske.kommune.no/kapittel-2-tims-handlingssirkel-generell-fremgangsmaate-i-barnehage-og-
skole.5937896-400917.html

http://www.fauske.kommune.no/kapittel-2-tims-handlingssirkel-generell-fremgangsmaate-i-barnehage-og-skole.5937896-400917.html
http://www.fauske.kommune.no/kapittel-2-tims-handlingssirkel-generell-fremgangsmaate-i-barnehage-og-skole.5937896-400917.html


 

13 
 

Holmstrøm 2017). Følgende eksempler på temaer som kan være grunnlag for felles drøfting, 
trekkes frem: 
 

 kommunikasjon og samspill 

 mestring av foreldrerollen 

 utfordringer i samlivet 

 barn med utfordringer 

 psykisk uhelse hos foreldre 
 
TIMS-teamet arbeider på to hovedarenaer. Den ene arenaen er TIMS-møtet. I denne typen 
møter vil barn og familier som er fanget opp av noen, kunne få hjelp til å vurdere aktuelle 
bekymringer eller problemer, og, om nødvendig, få hjelp til å løse aktuelle problemer. TIMS-
møter fordrer at ansatte ute i feltet, eller foreldre selv, ber om hjelp eller assistanse. Den 
andre arenaen er faste møter i barnehagene med alle eller noen deltakere fra TIMS-teamet. I 
disse møtene bidrar teamet blant annet med betraktninger utenfra rundt fenomener, enten 
det dreier seg om undringer, bekymringer eller utfordringer, som ansatte i barnehagen står 
overfor. Dette kan føye til nye perspektiver eller forsterke eller svekke barnehageansattes 
oppfatninger rundt det de står overfor. TIMS-teamet kan bidra til at ansatte trygges i arbeidet 
sitt gjennom blant annet å bekrefte det som allerede er gjort eller er planlagt. Samlet sett har 
imidlertid teamet et bredt spekter av oppgaver og ansvarsområder (se Holmstrøm 2017):  
 

 Bistå samtlige 10 barnehager i kommunen i individ-, gruppe- og systemrettet arbeid 

 Bistå samtlige seks kommunale skoler i individ-, gruppe- og systemrettet arbeid 

 Bistå familiesenteret (helsestasjon) og andre i individ-, gruppe- og systemrettet arbeid   

 Arbeide med teamutvikling 

 Holde seg faglig oppdatert 

 Forberede og evaluere TIMS-møter 

 Fungere som tiltak (foreldreveiledning, rådgivning, observatører, støttesamtaler, osv.) 

 Journalføring (inkludert å skrive referat fra møter)  

 Utvikle TIMS-elementer (verktøykasse, handlingsveileder, handlingssirkel, tiltaksbank/ 
oversikt) 

1.2.4 ORGANISERING OG FORANKRING 

TIMS er underlagt en styringsgruppe fra Oppvekst og kultur. Styringsgruppen består av 
enhetsledere fra barnehage, skole, kultur og barn og familie. I tillegg inngår folkehelserådgiver 
og foreldrestøttekoordinator. Fauskes kommunalsjef for Oppvekst/Kultur leder styrings-
gruppen i samarbeid med folkehelserådgiver. Styringsgruppen er premissleverandør for TIMS-
teamet og beslutter hva teamet skal arbeide med og oppnå. Hver enhetsleder har ansvar for 
å orientere sin enhet (via avdelingsledere eventuelt i plenum) om de beslutninger som tas i 
styringsgruppen. Kommunens foreldrestøttekoordinator er både deltaker i TIMS-teamet og 
medlem av styringsgruppen, og utgjør dermed en direkte kobling mellom disse (Fauske 
kommune 2014, Holmstrøm 2017).  
 
Styringsgruppen for TIMS skal arbeide for en sammenhengende og helhetlig tjeneste til barn, 
unge og familier. Arbeidet skal være innovativt og langsiktig. Alle nye prosjekter innen 
samhandlingsområdet skal godkjennes av styringsgruppen. Styringsgruppen skal ha oversikt 
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over positive og negative faktorer som kan virke inn på helsen til barn/unge og familier i 
Fauske kommune. Påvirkningsfaktorene omfatter helsefremmende og forebyggende faktorer 
så vel som risikofaktorer.    
 
TIMS-teamet består av ansatte hentet fra samhandlingsområdet Oppvekst/Kultur, og 
organisasjonskartet går frem av figuren nedenfor.  
 

 
Figur 2 Organisatorisk plassering av TIMS. Kilde: Fauske kommune (2014)2  
 
Fauskes forelderstøttekoordinator koordinerer TIMS-teamet. Stillingen er plassert direkte 
under leder for barne- og familieenheten. Teamet består ellers av helsesøster, psykiatrisk 
sykepleier, familieveileder og PP-rådgiver. I tillegg bidrar skole med en ansatt, for tiden 
skolefaglig rådgiver som er plassert i linje under leder for enhet skole (se tabell 1).  
 
Tabell 1 Deltakere i TIMS-teamet Kilde: Holmstrøm (2017) 

Stilling Tjeneste Enhet 

Psykiatrisk sykepleier Familiesenteret Barne- og familie 

Familieveileder  Barneverntjeneste/Familiesenteret Barne- og familie 

PP-rådgiver PPT Barne- og familie 

Helsesøster Familiesenteret Barne- og familie 

Foreldrestøttekoordinator  Barne- og familie 

Skolefaglig rådgiver  Skole 

1.2.5 RESSURSER OG RESSURSFORDELING 

Ett av formålene med TIMS er å bistå alle kommunens barnehager og skoler, og andre i 
samhandlingsfeltet, på samtlige nivå (individ, gruppe, system) ut fra en vedtatt modell. Da 
TIMS-Fauske ble etablert i 2014/15 besluttet styringsgruppen at TIMS-teamet skulle sette av 
én arbeidsdag i uken til dette arbeidet, og at tjenestene som er involvert, skulle avgi like mye 
ressurser. Det vil si at én person fra hver av tjenestene skulle bruke 20 prosent av sin stilling 
til TIMS-arbeid. Da TIMS-teamet overtok arbeidet som tverrfaglige team hadde hatt i 
barnehagene, ble det for knapt med ressursene som hadde vært til rådighet frem til da. Det 

                                                      
2 http://www.fauske.kommune.no/getfile.php/2809343.1292.rxwrudtbrv/Samhandlingsplan+-+endelig.pdf  

 

http://www.fauske.kommune.no/getfile.php/2809343.1292.rxwrudtbrv/Samhandlingsplan+-+endelig.pdf


 

15 
 

ble derfor bestemt at fire av fagpersonene i teamet som arbeider mest med barnehagene, 
skulle øke stillingsandelen til TIMS-arbeid fra 20 prosent til 30 prosent (se tabell 2). 
 
Tabell 2 Ressurser avgitt til TIMS etter type stilling. Prosent. Kilde: Holmstrøm (2017) 

Stillingskategori 2015-2016 2017 

Familieveileder 20 30 

Helsesøster 20  30 

Spesialpedagog 20  30 

Psykiatrisk sykepleier 20  30 

Skolefaglig rådgiver 20  20 

Foreldrestøttekoordinator 20  20 

 
Koordinatoren for TIMS har underveis i prosessen fått i oppdrag å være «fullverdig» deltaker 
i teamet og delta i tiltaksarbeid, i motsetning til fra starten av da funksjonen i hovedsak var en 
koordinator-/sekretærrolle. Dette innebærer at vedkommende både deltar i teamet og 
koordinerer arbeidet rundt teamet (Holmstrøm 2017).  

1.3 SPØRSMÅL SOM BESVARES I EVALUERINGEN 

I TIMS-Fauske står samhandling, dialog og kommunikasjon sentralt, både mellom 
profesjonelle aktører, og mellom profesjonelle aktører og personer som får bistand. I 
evalueringen har vi undersøkt hvordan samarbeid og dialog foregår i praksis, og hvordan dette 
erfares fra forskjellige ståsteder. Hvilke rammebetingelser må være på plass for at en modell 
som TIMS skal kunne etableres og videreføres? Hvilke utfordringer har man støtt på, og hvilke 
løsninger har man funnet? Hva er suksesskriterier og fallgruver? Hva er viktig å lære for andre 
kommuner og aktører som ønsker å starte med tilsvarende praksis? Andre temaer vi belyser, 
er om TIMS når ut til andre eller flere målgrupper enn dem som ellers ville vært mulig å nå, og 
eventuelt med hvilke implikasjoner. I evalueringen har sett på hvordan TIMS-teamet arbeider 
rent konkret i dag og løftet fram erfaringer knyttet til framveksten av TIMS. Hva har hatt 
betydning for den formen TIMS har i dag? I tillegg har vi gransket erfaringer til profesjonelle 
på forskjellige nivå, og ikke minst, erfaringer til både foreldre og profesjonelle som har fått 
bistand gjennom TIMS. Opplever personer som trenger bistand, at de får hjelp som hjelper? 
  
TIMS-teamet gir bistand til både profesjonelle og foreldre. Det betyr at teamet skal hjelpe 
personer som kan ha ulike perspektiver på hva problemet går ut på, og hva løsningene bør 
bestå av – for ikke å si, ulike perspektiv på hvorvidt noe utgjør et problem i utgangspunktet. 
Saker vi har sett på i denne evalueringen, handler om alt fra saker hvor det har vært stor grad 
av enighet mellom foreldrene, og mellom foreldre og profesjonelle, til saker der problemer 
vever seg inn i konfliktsituasjoner mellom foreldre og profesjonelle. TIMS-teamet må ofte 
navigere i komplekse farvann. Også dette er fanget opp i evalueringen. 
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2 EVALUERINGSDESIGN OG DATAMATERIALE  

2.1 FØLGEEVALUERING 

Evalueringen av TIMS-Fauske ble lagt opp som en følgeevaluering over ett år, fra november 
2016 til og med november 2017. I løpet av dette året har vi sett på innholdet i, og 
gjennomføringen av, TIMS. Vi har brukt en kombinasjon av kvalitative metoder, vi har 
intervjuet, observert og arrangert en workshop med aktører i feltet.  
 
I følgeforskning rettes oppmerksomheten ofte mot prosesser, eller mot hva som foregår og 
hvordan, mer enn mot resultater og effekter. Prosessevalueringer kombineres imidlertid ofte 
med evalueringsdesign som er konsentrert om resultater (Baklien og Skatvedt 2013), det vil si 
at forskerne studerer både selve prosessen og virkningene av tiltaket, og synliggjør samtidig 
veiene fram mot målet (Baklien 2004), som vi gjør i denne studien. Forskerne stiller spørsmål 
ved hva som skjer og hvorfor det skjer, og retter søkelyset mot konteksten og mot virkninger 
i vid forstand, både tilsiktede og utilsiktede, positive som negative. Gjennom en grundig 
skildring av det prosessuelle forløpet underveis, synliggjør prosessevaluering hvordan og 
hvorfor endringer skjer, og hvorfor visse resultater produseres.   

2.2 DATAPRODUKSJON 

Rent konkret har vi fulgt TIMS-teamet rundt gjennom en vanlig arbeidsdag, vært observatør 
når forskjellige typer møter har vært holdt, og vi har intervjuet personer knyttet til TIMS i ulike 
roller og på forskjellige administrative nivå. Midtveis i evalueringen arrangerte vi en workshop 
i Fauske, hvor aktuelle aktører knyttet til TIMS ble invitert inn. Dette ble gjort for å formidle 
funn og for å få tilbakemeldinger og innspill som kvalitetssikring av datamaterialet vårt. 

2.2.1 OBSERVASJON 

I observasjonsdelen av evalueringen fulgte vi TIMS-teamet i deres arbeid på ordinære TIMS-
arbeidsdager, det vil si på tirsdager. Dette har vi gjort seks ganger. Vi har vært til stede i 
forbindelse med interaksjon og dialog internt i TIMS-teamet, og på såkalte TIMS-møter, der 
teamet har møtt personer som har hatt behov for bistand, som ansatte i skoler og barnehager 
og foreldre. På møtene har forskerne sittet litt i bakgrunnen mens de andre møtedeltakerne 
har sittet rundt et bord. Gjennom å være til stede på de forskjellige arenaene har vi fått 
innblikk i måtene TIMS-teamet arbeider på, og dette har vært med på å danne bakgrunnen 
for hvilke spørsmål vi stilte videre i intervjuer. Under møtene har vi ikke brukt lydopptaker. 
Det vi skriver derfra er derfor basert på våre notater som ble tatt underveis. Dette betyr at 
sitatene som presenteres i rapporten fra disse møtene, ikke er ordrette, men innholdet i det 
som formidles, skal være korrekt.  

2.2.2 INTERVJUER 

Til sammen har vi foretatt 48 intervjuer, fordelt på personer som har fått bistand via TIMS 
(foreldre og ansatte i skoler og barnehager), TIMS-teamet, og ledere i forskjellige tjenester og 
på forskjellige nivå. Noen av intervjuene har vært utført over telefon, andre ansikt til ansikt. 
Noen intervju har vært med kun en person ad gangen, i andre intervju har vi snakket med flere 
samtidig. Personene i TIMS-teamet har vært intervjuet både ved oppstart av studien og i 
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avslutningsfasen. I tillegg har vi snakket med deltakere i TIMS-teamet i forbindelse med at vi 
fulgte dem i arbeidet. Til sammen utgjør antall personer vi har snakket med, også 50 personer.  
 
Generelt innehar gruppeintervju dynamikker aktørene imellom som gjør at tematikk kan 
spilles videre på måter intervjuer med enkeltpersoner ikke muliggjør i samme grad (Silverman 
2000). Intervjuer med enkeltpersoner er imidlertid gunstig for å få fram erfaringer som ikke 
like lett blir tematisert når det er flere til stede. Deltakere i TIMS-teamet har vi snakket med 
både enkeltvis og i grupper for å åpne opp for flest mulig aspekter ved arbeidet. Når det gjelder 
de andre aktørene, har vi prøvd å tilpasse oss det som var praktisk mulig og ønskelig fra deres 
side. Vi endte opp med primært å snakke med dem en og en, men enkelte skoler og 
barnehager ønsket å stille med flere personer samtidig. Foreldre har vi også snakket med en 
og en, men det har i flere tilfeller vært en ektefelle i bakgrunnen som har kommet med 
kommentarer og innspill under telefonintervjuet. 
 
I intervjuene benyttet vi oss av intervjuguider som vi justerte underveis, ut fra det vi lærte. 
Intervjuguider er hensiktsmessig for både å sikre at vi får informasjon om tematikk vi i 
utgangspunktet visste var viktig å vite mer om, og å åpne opp for at de vi snakker med, skulle 
kunne komme fram med det som er viktig for dem. Under intervjuene brukte vi lydopptaker. 
I etterkant er materialet blitt transkribert, hvorpå lydopptaket ble slettet.  
 
Personer som er i målgruppen for TIMS: 
Personer som er i målgruppen for, og har fått bistand av, TIMS, omfatter både foreldre og 
ansatte i skoler og barnehager. Vi har rekruttert personer som fikk bistand både i den perioden 
evalueringen foregikk, og personer som fikk bistand før evalueringen ble påbegynt. Dette 
handlet om å fange opp aspekter knyttet til endring over tid.  
 
Foreldre som har fått bistand gjennom TIMS, ble rekruttert gjennom TIMS-teamet. Til sammen 
har vi snakket med foreldre i elleve ulike saker. Disse har vi snakket med enkeltvis. Noen 
ønsket at vi kom til Fauske for å snakke med dem der, andre foretrakk samtale over telefon. I 
samtalene tematiserte vi både konkrete forhold som veien inn til TIMS og hva hjelpen har 
bestått av, og vi åpnet for foreldrenes refleksjoner omkring det som konkret har skjedd, og 
veien videre. Hva var bra/ikke så bra, og hvorfor? Opplevde de å få hjelp som har hjulpet? 
 
Ansatte i skoler og barnehager ble forsøkt rekruttert direkte via kontaktinformasjon på 
Internett, primært via en e-post først, hvor informasjonsskriv var vedlagt. Enkelte skoler og 
barnehager svarte ikke på våre henvendelser, og vi måtte derfor få oppgitt navn på 
enkeltpersoner fra TIMS-teamet. Noen intervjuer har vært med enkeltpersoner, andre med et 
par personer til stede, og et par har vært gruppeintervjuer med flere personer. Enkelte 
barnehager og skoler stilte med både to og tre representanter, mens intervjuene ble utført 
enkeltvis. Også her tematiserte vi konkrete forhold, og åpnet for refleksjoner omkring det 
konkrete. På hvilken måte bruker de TIMS? Hva slags bistand får de, og på hvilken måte? Hva 
er bra/ikke så bra, og hvorfor? Får de hjelp som hjelper? 
 
Profesjonelle aktører: 
De profesjonelle aktørene vi har snakket med, omfatter både deltakere i TIMS-teamet og 
aktører på ulike nivå i systemet rundt som har befatning med, eller betydning for, TIMS. 
Organisasjonskartene gjengitt tidligere i denne teksten, viser hvilke instanser, nivåer og 
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aktører vi har vært i kontakt med. De profesjonelle aktørene har vi tatt førstegangskontakt 
med selv, via telefon og e-post. Intervjuene ble utført enten over telefon eller i forbindelse 
med feltarbeid i Fauske.   
 
Temaene som ble tatt opp i intervjuene, er blitt tilpasset den befatningen personene vi 
snakket med, har med TIMS. Vi har lagt vekt på at hver enkelt skulle få komme fram med 
forhold de mener er viktige. Hvordan de arbeider konkret så vel som refleksjoner de gjør seg 
omkring arbeidet, har stått sentralt. Gjennom intervjuene rettet mot profesjonelle har vi også 
stilt spørsmål for å få fram forutsetninger for at TIMS kan fungere, hvilke målgrupper som nås 
og hvordan, forhold knyttet til samhandling mellom ulike instanser så vel som med foreldre 
og barn, utviklingsforløpet til TIMS som modell, styrker, svakheter, utfordringer og løsninger. 
I tillegg har vi tatt opp utfordringer knyttet til organisering og gjennomføring av TIMS. 

2.3 ETISKE ASPEKTER 

Etiske aspekter inngår i alle faser av en evaluering, fra planlegging, via rekruttering av 
informanter og dataproduksjon, til utforming av rapport og formidling. Frivillighet har stått 
sentralt, personer som har fått bistand må ikke oppleve seg presset til å delta, og deltakelsen 
må ikke volde skade på noe vis. Vi har forsøkt, både via spørsmålene vi stilte og samhandlingen 
i selve intervjusituasjonen, å ha takhøyde for at dette kan være mennesker i sårbare 
livssituasjoner. En forutsetning for vår deltakelse har vært samtykke fra personene som deltok 
i møtene. Vi utformet derfor ulike informasjonsskriv ut fra hvilke aktører vi rettet oss mot, og 
hvorvidt det var tillatelse til intervjuer eller deltakelse på møter vi ønsket. Felles for disse 
informasjonsskrivene var imidlertid at hensikten med evalueringen ble presentert, at 
deltakelse er frivillig, at man kan trekke seg når som helst uten at det skulle få noen 
konsekvenser, og at dersom det var tema man ikke ønsket å snakke om, så slapp man det. Vi 
gjorde også klart at vi er en uavhengig aktør. For å sikre informert samtykke fra foreldrene, 
utformet vi et eget informasjons- og samtykkeskjema til denne bruken. I rapporten har vi 
anonymisert alle utsagn fra foreldre og ansatte i skoler og barnehager. Vi har også 
anonymisert utsagn fra TIMS-deltakere og tjenesteledere så langt det har latt seg gjøre. Noen 
utsagn har vi for sikkerhets skyld sendt til sitatsjekk. Av hensyn til anonymisering er flere 
detaljer fra observasjonsdelen av studien utelatt eller endret i beskrivelsene, blant annet 
gjelder dette TIMS-møter.  
 
Prosjektet ble rutinemessig meldt inn til Personvernombudet ved Norsk senter for 
forskningsdata (NSD), og datainnsamlingen begynte så snart godkjennelse forelå. 

2.4 NOEN METODISKE BETRAKTNINGER 

Som med alle metoder, er det viktig å være seg bevisst hva slags type datamateriale man har 
å gjøre med, og klargjøre hva man kan, og hva man ikke kan si noe om, ut fra datamaterialets 
natur. I dette avsnittet vil vi komme med noen betraktninger over muligheter og 
begrensninger som ligger i denne studiens datamateriale. 
 
Frivillighet har stått sentralt i studien. Det betyr imidlertid også at vi ikke vet hvilke erfaringer 
de som ikke ønsket å snakke med oss, har. De som ville snakke med oss, og de som ikke ville 
snakke med oss, kan utgjøre ulike segment med forskjellige erfaringer. Det vil i så fall kunne 
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gi en skjevhet i datamaterialet vårt. I intervjusituasjonen avhenger det som fortelles, og på 
hvilken måte det fortelles, av en rekke forhold. Det som kommer fram under et intervju, 
skapes i et samspill mellom den som intervjuer, og den som blir intervjuet (Riessman 1993, 
Eide 2008, 2012). Hvilket rom gir intervjueren den intervjuede for å komme fram med sine 
erfaringer? Det er heller ikke alle erfaringer som like lett kan settes ord på. Den som blir 
intervjuet, vil dessuten bestandig gjøre valg knyttet til hva som sies, og på hvilken måte det 
sies. Hvilke ideer den intervjuede har om intervjusituasjonen spiller også en rolle her. Hva 
tenker den intervjuede at den som intervjuer vil høre? Tanker omkring implikasjoner av 
intervjuet og studien, for eksempel angående hva evalueringen kan bety for framtiden til 
TIMS, vil kunne påvirke informantenes fortellinger. Det informanter forteller, vil tilpasses det 
de opplever står på spill. Ulike personer vil ha ulike erfaringer med, og ulike fortellinger om, 
de samme hendelsene. Derfor er det viktig å intervjue personer med forskjellig ståsted i det 
sosiale landskapet.  
 
Videre gjør mennesker seg stadig nye erfaringer som gjør det nødvendig å gjenfortolke 
tidligere erfaringer. Det er heller ikke alt man husker. Folk har også gode og dårlige dager. Den 
fasen eller tidspunktet informanten blir intervjuet på, har betydning for hva som blir fortalt, 
og hvordan. Den som evaluerer befinner seg også et sted i det sosiale landskapet som 
studeres. Hva forskeren fanger opp under observasjon eller i samtaler, handler både om den 
personen man er, og de «faglige brillene» man ser med. Dette gir både muligheter og 
begrensninger. Forskerens tilstedeværen under observasjon kan også påvirke det som 
utspiller seg. Videre er forskeren bare til stede i begrensede tidsperioder, noe som også 
innebærer begrensninger blant annet med tanke på hva vi har mulighet til å fange opp. Vi må 
dessuten vise ydmykhet overfor det feltet vi studerer. Personer som inngår i studien, har 
detaljkunnskap og erfaringskunnskap som kunnskapen vi produserer ikke skal erstatte, men 
være et supplement til.  
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3 TIMS I PRAKSIS 

Dette kapitlet gir et innblikk arbeidet som inngår i TIMS. For bedre å forstå utformingen av 
praksisen, er det viktig å ha et blikk på utviklingen av TIMS. Erfaringer man gjorde seg i en tidlig 
fase av arbeidet med modellen har nemlig betydning for den formen som modell og praksis 
har antatt. TIMS’ historie gir også et utgangspunkt for bedre å forstå TIMS’ mandat, og hvor 
det kommer fra, i møtet med feltet. Med feltet mener vi det sosiale landskapet TIMS-teamet 
navigerer i, i arbeidet med å gi utadrettet bistand. Vi vil derfor begynne med oppstarten av 
TIMS før vi beveger oss til en presentasjon av hvordan arbeidet i TIMS arter seg konkret. 
Dernest gir vi et innblikk i hvordan saker kommer inn til TIMS og hvilke typer saker det arbeides 
med. Til sist gir vi eksempler på tre TIMS-møter, basert på observasjon under møtene. 

3.1 UTVIKLING FRA «SCRATCH»  

Koordinatoren i TIMS forteller at de i 2011 startet fra «scratch» med å utvikle det som etter 
hvert ble TIMS-modellen. De hadde to setninger å arbeide ut fra: å bygge opp tiltaksseksjonen, 
og å arbeide fram lokale modeller for å ivareta de mest sårbare barna i kommunen. Som 
prosjektleder for modellkommuneforsøket tok hun del i hele prosessen, og har hatt ulike roller 
underveis parallelt med at modellen tok form, fram til dagens rolle som koordinator i TIMS-
teamet. I begynnelsen ble det arbeidet med «det teoretiske på systemnivå» samtidig som et 
uformelt samarbeid mellom ulike tjenester ble etablert for å finne ut hvordan de to setningene 
skulle omsettes i praksis. Koordinator for TIMS møtte ledere for ulike avdelinger, rektorer, 
helsesøstre og skolekurator en gang i måneden for å drøfte utviklingen. Som resultat av dette 
arbeidet, ble det første forsøket startet opp. Dette ble kalt for «innsatsteamet». De «frøs» 
modellbildet i mars 2014, og bestemte at modellen skulle hete «TIMS-Fauske», mens selve 
teamet skulle hete «innsatsteam». De gikk imidlertid raskt bort fra betegnelsen 
«innsatsteam» fordi de erfarte at folk ikke skjønte forskjellen på TIMS-Fauske og 
innsatsteamet. I stedet valgte de navnet «TIMS-teamet».  
 
Koordinator i TIMS har hatt flere roller underveis i utviklingen av modellen, og hun forklarer 
at stillingen hennes er og skal være fleksibel, ut fra hva kommunen har behov for. Hun sier at 
hun til å begynne med var prosjektleder og arbeidet med «det teoretiske på systemnivå». Hun 
hadde også en rolle som «lobbyist», ideen skulle «selges inn». Siden hun dermed hadde både 
kunnskap om historien og målet med arbeidet, ble hun senere en selvsagt del av TIMS-teamet, 
først som sekretær for å informere teamet og formidle informasjon om teamet ut til 
barnehager og skoler. Etter hvert som hennes stilling gikk fra prosjektstilling til fast stilling, 
kom forventninger om at hun skulle ha mer kontakt med «klienter». Hun gikk derfor over til å 
være deltaker i teamet, slik at hun nå kombinerer aktivt TIMS-arbeid med å være koordinator.  

3.2 ARBEIDET I TIMS 

3.2.1 TIMS-DAGEN 

Fire i TIMS-teamet har sin faste arbeidsplass ved familiesenteret i Fauske, mens to er lokalisert 
andre steder. Tirsdager er såkalt «TIMS-dager», da arbeider TIMS-teamet samlet, og møtes 
klokken halv ni på familiesenteret. Fra starten av var det kun tirsdager som var beregnet til 
TIMS-arbeid, men etter hvert ble også halve dagen på onsdager satt av til tverrfaglige møter i 
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barnehager. Arbeid i etterkant av møter eller saker og observasjon må imidlertid ofte gjøres 
på andre dager. TIMS-dagene starter med en gjennomgang av plan for dagen, hvilke møter 
man har hvor, hvem som skal dra hvor og når, og samtale omkring saker og tematikk som skal 
drøftes i de ulike møtene. Deretter setter teamet i gang med det utadrettede arbeidet. De 
drar ut til skoler og barnehager, eller tar imot folk på familiesenteret. Noen blir igjen på 
familiesenteret for å ta seg av kontorarbeidet. Avtalene er gjort på forhånd, og i lokalet som 
brukes (kontoret til familieveilederen), finnes sofa og gode stoler, og en plansje på veggen 
som viser timeplanen framover. Etter møtene går teamet gjennom hva som skjedde i møtene, 
hva som ble sagt, hva som skjer videre, og hvorvidt andre fagpersoner burde komme inn på 
banen i de ulike sakene. Noen tirsdager omtales som «å gå i ett», andre tirsdager er det mer 
rom for refleksjon. Nødvendigheten av å arbeide strukturert og utnytte tiden understrekes 
samtidig som det pekes på at det er viktig å få tid til å reflektere og «stoppe opp og se hva vi 
holder på med»: 
 

«Vi har behov for å reflektere omkring råd og tiltak vi har anbefalt, at vi har et nett for 
å sikre kvaliteten på det vi gjør. Det er viktig at vi har noen å spille på lag med når vi 
kommer tilbake. Det handler også om å høre seg selv. Vi tenker ofte at dette må vi 
fikse. Men vi må ha fokus på at vi skal ikke være så snare på avtrekkeren, vi må bruke 
tiden. Har vi ikke nok team-tid i lag blir vi fort rene tiltaksarbeidere som bare ordner, 
og det er det vi vil bort fra. Folk skal få ordne opp selv. Vi skal ikke frata folk muligheter 
til å være i prosesser». 

3.2.2 TIMS-MØTER 

TIMS-teamet yter bistand til tre grupper: Barnehager, skoler og foreldre. I barnehagene tilbys 
inntil fire faste møter i året, hvor generell tematikk tas opp. I tillegg tar man møter etter behov. 
Deltakere i TIMS-teamet og ansatte i barnehagene omtaler de faste møtene som «TIMS 
tverrfaglig team», mens andre møter går under betegnelsen «det ordinære TIMS-teamet». I 
møter som tas etter behov, kan det være generelle temaer som drøftes, eller konkrete saker. 
De konkrete sakene kan drøftes med foreldrenes samtykke, helst også med foreldrenes 
tilstedeværen. Deltakere i TIMS-teamet forteller at de anbefaler at foreldrene er med helt fra 
starten av, men det er ikke alltid mulig eller hensiktsmessig, blir vi fortalt, selv om TIMS-teamet 
i utgangspunktet ønsker å snakke med folk, ikke om folk. Det kan dreie seg om saker hvor 
ansatte i barnehagene er usikre på om noe ikke er som det skal være hjemme, og ikke helt vet 
hvordan de skal gripe an problematikken, eller det kan være foreldre som ikke ønsker hjelp, 
eller mener de ikke trenger hjelp, mens barnehagen opplever de har en utfordring de trenger 
hjelp til å håndtere. Enkelte saker handler om den profesjonelle og den profesjonelles 
håndtering, og når det er snakk om veiledning av profesjonelle, vil det «ikke være riktig» å 
orientere foreldrene, blir vi fortalt. I skolene har TIMS-teamet kun møter etter behov. På 
samme måte som i barnehagene, kan man her ha møter enten med foreldrene til stede eller 
uten foreldrene, men med deres samtykke, eller saker kan drøftes anonymt. TIMS-teamet kan 
også ha møter med foreldre uten at skole eller barnehage nødvendigvis er der eller vet om at 
møtet holdes. Som regel er foreldrene blitt kanalisert inn i TIMS av barnehagen eller skolen.   
 
Til de faste møtene i barnehagene blir vi fortalt at hele teamet på fire, som har ansvar for 
barnehagene, drar. De ønsker å stille med stor bredde for å kunne møte det mangfold av 
temaer som kan dukke opp. Når det gjelder møtene som holdes etter behov, velges to, tre 
personer fra TIMS-teamet ut fra hva slags type kompetanse man tenker de ulike sakene 
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trenger. I begynnelsen var imidlertid alle i TIMS-teamet med på alle møtene. Argumenter for 
at teamet ble splittet var todelt. På den ene siden kunne foreldre oppleve det som 
overveldende at så mange var til stede, mens på den ander siden reagerte enkelte 
profesjonelle på ressursbruken.  
 
Temaer og saker er meldt inn før TIMS-møtet avholdes, men i løpet av selve møtet kan andre 
temaer dukke opp. Konkrete saker kan også bli tatt opp spontant på møtene. Det betyr at 
TIMS-teamet må praktisere kunsten å håndtere det uforutsette, for da får man ikke forberedt 
seg slik man ellers prøver å gjøre. Når det gjelder de faste møtene som TIMS har i 
barnehagene, blir vi fortalt at av og til har TIMS lurt på om møtet skal kanselleres, fordi 
barnehagene kan streve med å finne tema som skal drøftes. Erfaringer som formidles, er 
imidlertid at «den tiden de sitter i lag med oss, opplever vi at det skjer noe». Der det kan se ut 
som om en barnehage ikke har noe å snakke om, viser det seg at de har både viktige tema og 
saker på hjertet. Selve møtet gir en mulighet til å få det fram. «Det er bare så viktig for å få 
opp ting», sier en av TIMS-deltakerne. Man har derfor prioritert å avholde de faste møtene 
uansett, man kansellerer ikke på grunn av tilsynelatende mangel på saker og tema. For 
mangelen er nettopp det – tilsynelatende – blir vi fortalt. «Og vi vil gjerne tidlig inn, vi er 
opptatt av å diskutere før det blir stor sak». 

3.2.3 OBSERVASJON 

TIMS-teamet tilbyr også observasjon. De kan komme til skoler og barnehager og tilbringe tid 
for å observere barna i samhandlingssituasjoner. Når de observerer kan de være til stede litt 
«anonymt» i perioder, og mer deltakende i andre perioder, blir vi fortalt. Ungene henvender 
seg ofte til den som observerer, og da blir dialog og samhandling naturlig. Deltakere i TIMS-
teamet kan også komme på hjemmebesøk til familier, og er fleksible hva angår tidspunkt. 
Noen saker handler for eksempel om barn som ikke vil legge seg, og da kan noen fra TIMS 
komme i leggetiden for å få en bedre forståelse av hva som skjer. En forelder sier det 
opplevdes «som å ha kjentfolk på besøk».  

3.2.4 OPPFØLGING AV SAKER 

Hvor lenge TIMS-teamet er inne i de ulike sakene, varierer. Her har praksis også endret seg 
over tid. I begynnelsen ble det kun holdt ett møte, hvor foreldre, skole og barnehage fikk ulike 
oppgaver å arbeide med. Etter hvert begynte man å ha minst ett fast oppfølgingsmøte. I noen 
saker behøver de som søker bistand, bare å få støtte og bekreftelse på at det de gjør er bra, 
eller at noe kan gjøres litt annerledes, uten behov for videre assistanse fra verken TIMS eller 
andre instanser. I andre saker kan det være behov for både observasjon og «grundigere 
veiledning over tid». I saker hvor TIMS-teamet ser at den bistanden de kan gi ikke er nok, 
sørger de for at folk får hjelp på andre måter. Eksempler på instanser det kan henvises, til er 
BUP, PPT, tiltaksråd3, NAV og barneverntjenesten. Helsesøster kan også «kobles på», og TIMS-
møtet kan kombineres med andre møteformer, som Familiemøte: «Vi sier at der ikke vi kan 
hjelpe, vil vi sette i kontakt med noen som kan».  

                                                      
3 «Benyttes i tilfeller av kompleks problematikk eller ved behov for langsiktig oppfølging. Avdelingsledere 
for barneverntjenesten, familiesenteret og PP-tjenesten er faste deltakere i tiltaksrådet, og har blant 
annet mandat til å sette inn tiltak som hører inn under den samlede enheten»  
(http://www.fauske.kommune.no/tiltaksbank.401182.no.html - sist besøkt 27.nov.2017) 

http://www.fauske.kommune.no/tiltaksbank.401182.no.html
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3.2.5 DOKUMENTASJON OG STAFETTLOGG 

TIMS-teamet er opptatt av at sakene tilhører den/de personene de yter bistand til, enten det 
er skoler, barnehager og/eller foreldre. Med denne ideologien i bakhodet, foretok TIMS i 
begynnelsen ingen journalføring eller arkivering av saker, og de skrev ikke referat. Men, «det 
fungerte dårlig, vi husket jo ikke, det ble bare rot». En person i TIMS-teamet kan fortelle at 
dette med dokumentasjon «var litt kinkig i forhold til hvor dette hører hjemme rent 
organisatorisk». Noen i TIMS-teamet er helsepersonell og har plikt til å dokumentere det de 
gjør. Det de nå har valgt å gjøre, er at TIMS bruker journalsystemet til helsestasjonen. Vi blir 
fortalt at man spør foreldrene, «Høres det greit ut?» Å ha dokumentasjon på hva man har 
gjort pekes på som viktig:  
 

«Om noen år kommer en familie og sier de har ikke fått noe hjelp. Det er ikke holdbart. 
Det kan også være vi blir bedt om opplysninger til barneverntjenesten. Vi er offentlig 
ansatte, vi må vite hva vi gjør».  

 
TIMS har også utviklet en handlingsveileder, og vi blir fortalt at de har mer verktøy å arbeide 
med nå enn i begynnelsen. I løpet av evalueringen tok TIMS også i bruk noe som omtales som 
Stafettloggen. Dette er en elektronisk loggbok som opprettes med foreldrenes samtykke, og 
her beskrives tiltak og samarbeidspartnere, avtaler som gjøres, og områder og mål som skal 
være i fokus.4 Både foreldre og profesjonelle kan skrive inn i Stafettloggen, oppdatere 
hverandre og ha fortløpende dialog. 

3.2.6 MED KONTEKSTMODELLEN I BAKHODET 

I 2017 hadde TIMS-teamet et ønske om å benytte seg av den såkalte kontekstmodellen. Denne 
modellen bygger på en forståelse av at problemer ikke kan forklares som egenskaper ved 
individet, og at søkelyset derfor må rettes inn mot sammenhengene den uønskede atferden 
finner sted innen. Tiltak kan settes inn overfor barnet, de voksne rundt barnet, og relasjonene 
mellom dem (Holland 2015). Kontekstmodellen gir verktøy til visuell framstilling av problem, 
tiltak og mål. Atferden deles opp i flere nivåer: atferd man bør ha nulltoleranse for; atferd som 
kan være normal, men som i perioder intensiveres, og krever tiltak slik at det ikke utvikler seg 
til et problem; og «normalt slitsom atferd». Holland viser hvordan kontekstmodellen gir et 
grunnlag for å prioritere hvilken atferd man ønsker å arbeide målrettet med. Hovedmål for 
arbeidet bestemmes og defineres så konkret at man kan svare «ja» eller «nei» på hvorvidt 
målet er nådd eller ei. Man gjør en systemanalyse: hvilke faktorer opprettholder atferden? 
Det gjøres deretter en prioritering av hvilke opprettholdende faktorer det skal arbeide med, 
og det bestemmes delmål som beskriver skrittene mot hovedmålet. Hvorvidt målene nås 
evalueres i etterkant, og veien videre bestemmes (Holland 2015).  
 
Praksisene kontekstmodellen innebærer, viste seg imidlertid ikke å være så lett å iverksette 
med de rammebetingelsene TIMS-teamet arbeider innen. Arbeidet TIMS-teamet gjør, baserer 
seg imidlertid på de samme forståelsene som kontekstmodellen bygger på. TIMS har også 
beholdt noen elementer fra kontekstmodellen, noe som også manifesterer seg fysisk, i form 
av en trekant i papp som viser de tre ulike nivåene av problematferd. Denne brukes flittig på 
TIMS-møtene.  

                                                      
4 https://www.fauske.kommune.no/stafettlogg.6004575-399799.html , 
https://www.visma.no/unique/sampro/stafettloggen/  

https://www.fauske.kommune.no/stafettlogg.6004575-399799.html
https://www.visma.no/unique/sampro/stafettloggen/
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En person i TIMS-teamet kan fortelle at både arbeidet og arbeidsformene fremdeles er i 
utvikling: 
   

«Vi er ikke ferdig med det enda, det å jobbe oss i lag som team, hvordan gripe ting an 
rent organisatorisk. Hvordan lede møtene, hvordan gjøre det. De praktiske tingene for 
å få det til å flyte har vi brukt en del tid på».  

3.3 HVORDAN SAKER KOMMER INN TIL TIMS 

Det fins ingen samlet oversikt over antall og type saker som kommer inn i TIMS, eller hvordan 
de kanaliseres inn i TIMS. Informasjonen i dette avsnittet er basert på betraktninger 
informanter har gjort seg i intervjuene vi har foretatt. Vi blir fortalt at det gjerne er personell 
ved skolene og barnehagene som tar kontakt med TIMS når de opplever problemer med ett 
(eller flere) barn, eller har tema de opplever behov for å diskutere. Foreldrene kan også 
kontakte TIMS direkte, men ofte har de drøftet problemstillingene med barnehage eller skole 
først, som så har anbefalt TIMS dersom de ikke greier å løse problemet. Derfor er det gjerne 
skolene eller barnehagene som kontakter TIMS også i disse sakene. Noen ganger skjer det at 
foreldre kontakter noen i TIMS-teamet for å få bistand, ikke fordi de kjenner til TIMS, men 
fordi de kjenner til personen de kontakter fra andre arenaer. TIMS-teamet består av flere ulike 
instanser som foreldrene kan ha vært i kontakt med. Da kan den som kontaktes foreslå et 
TIMS-møte. Hvorvidt skole/barnehage er til stede på møter med foreldrene varierer, ut fra 
hva foreldrene ønsker og opplever som hensiktsmessig. Der barnet kun har problemer 
hjemme, ikke i skole/barnehage, er det gjerne kun foreldrene som stiller i TIMS-møte. Saker 
kan også komme til TIMS via helsesøster og familieveileder:  
 

«Det er naturlig [at det er skoler og barnehager som tar kontakt med TIMS også på 
vegne av foreldrene], for vi har en oppbygging i kommunen som skal ivareta foreldrene 
på andre arenaer, helsestasjon, jordmor, skolehelsesøster, og så tenker jeg det at 
særlig i barnehagealder er det de barnehageansatte som er primærveileder for 
foreldrene. Når de vanlige støttetjenestene står litt fast, er det naturlig å ta kontakt. 
Det er noe vi har drøftet mye. Skal det være slik at foreldrene kommer til oss direkte? 
Men det er mest naturlig at de bruker sitt nettverk». 

 
Vi blir fortalt at det varierer litt hvorvidt TIMS er første instansen som kontaktes, eller om 
skolen/barnehagen/foreldrene har vært i kontakt med andre instanser først. En av personene 
i TIMS-teamet sier det slik: 
 

«Det er ikke så enkelt, tenker jeg, for folk å vite hvem de skal ta kontakt med bestandig. 
Selv om jeg er i TIMS kan jeg også kjenne litt på det. Vi har skolehelsetjeneste på alle 
skolene, hvem skal foreldrene ta kontakt med? Dem eller TIMS? Det kan være 
vanskelig å vite. Mange av sakene vi jobber med i TIMS sitter helsesøstrene alene og 
jobber med i skolene».  
 

Når det gjelder hvorvidt det er flest skoler eller flest barnehager som benytter TIMS, virker det 
på svarene som om dette er noe som har variert over tid, men at det kanskje primært er 
barnehagene som har tatt hyppigst kontakt. I forbindelse med de faste TIMS-møtene i 
barnehagene kommer det ofte opp konkrete saker. Det er mulig dette bidrar til at TIMS totalt 
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får flere saker fra barnehagene enn skolene. Et annet forhold som dras fram, er at skolen 
kanskje får dekket mye behov gjennom andre instanser. I skolene har man blant annet 
skolehelsesøster, rådgiver og veileder for barn, blir vi fortalt. Da evalueringen startet, var det 
fremdeles noen skoler som ikke hadde benyttet TIMS, men på tidspunktet denne rapporten 
skrives, rapporterer deltakere i TIMS-teamet at de nå har vært brukt av alle skolene også. 
Bildet kan være i endring. 
 
Folk kan kontakte ulike personer i TIMS-teamet når de opplever behov for bistand, men de 
fleste barnehagene og skolene forteller at det som regel er koordinatoren i TIMS de kontakter. 
Koordinatoren kontaktes også av personer som bare har behov for å snakke litt med henne på 
telefon for å rådføre seg, eller få bekreftelser. Ofte løses saker der og da, enten over telefon, 
eller etter at folk har kommet innom familiesenteret og tatt en liten prat med henne, helt 
uformelt. Denne praksisen er ikke registrert noe sted, og arbeidet den impliserer er derfor 
usynlig. Den usynlige praksisen utgjør imidlertid en viktig og omfattende del av det arbeidet 
TIMS utfører, som et «lavterskeltilbud innen lavterskeltilbudet». 

3.4 TYPE PROBLEMER OG TYPE BISTAND 

TIMS-teamet anvendes i ulike typer saker. Uro, språkbruk, vandring i klasserommet, utagering 
og sosiale vansker er eksempler på problemstillinger. I tillegg nevnes normbrytende atferd, 
barn som biter og er fysisk utagerende. Saker kan også ha utgangspunkt i situasjoner der barn 
bor i to hjem, med dårlig kommunikasjon mellom mor og far. Da kan barnehagen oppleve seg 
mellom barken og veden, «Kan vi si dette til far om mor?». Slike spørsmål karakteriseres av 
deltakere i TIMS-teamet som «nesten juridiske», fordi barnehagen lurer på hva de har lov til 
og hva de ikke har lov til. Saker kan dreie seg om barn med mye fravær i skolen, og skolen kan 
være redd for at omsorgen hjemme ikke er god nok. Når foreldre kontakter TIMS, kan det for 
eksempel dreie seg om småbarn med stadige voldsomme raserianfall og barn som tar 
nattesøvnen fra familien fordi de ikke vil legge seg. Deltakere i TIMS-teamet sier at foreldrene 
også kan trenge hjelp med kommunikasjon med skolen eller barnehagen, eller det kan være 
behov for hjelp på hjemmebane. TIMS-teamet kan fortelle at de i barnehagene i større grad 
har nådd fram med «tidlig innsats, undring», og at i skolene er det ofte mer alvor når det bes 
om hjelp. Ansatte i skolen kan til og med ha tenkt at det er på tide å dra inn barnevernet. 
 
Da innsatsteamet ble startet, handlet saker i skolen ofte om barn som var både tretten og 
fjorten år og eldre, men nå er det flere henvendelser på første- og andreklassinger, blir vi 
fortalt: 
 

«Det er noe som er i ferd med å snu, at folk ser ting tidligere – det er i alle fall en positiv 
tanke vi liker å tenke. Det er ikke sånn brannslokking som det har vært. Den første 
tiden i innsatsteamet var heftig, det var så alvorlige saker, betente og umulige, men nå 
får vi de vi tenker vi skal nå på et tidligere stadium». 

 
TIMS-teamet forteller at de i utgangspunktet ikke skal drive tiltaksarbeid, men være en arena 
for refleksjon. Skoler, barnehager og foreldre kan få råd om hvordan de kan håndtere de ulike 
utfordringene, og eventuelt få veiledning omkring hvilke instanser de bør kontakte. TIMS-
teamet kan også komme til barnehager, skoler eller hjem til foreldre og observere. Det å gi 
støtte er noe TIMS-teamet framhever som viktig, at personer i barnehager og skoler og 
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foreldre kan få tilbakemelding om at de har gjort mye bra, og bekreftelser på at de kan 
fortsette med det de gjør. Av og til er støtte alt som trengs i enkelte saker. 
 
TIMS-møtene kan avholdes på skoler og i barnehager, men også på familiesenteret. Møtene 
pleier å begynne med at deltakerne i TIMS-teamet presenterer seg og gir informasjon om hva 
TIMS er og hvorfor de er der. Dernest gis ordet til skolen/barnehagen/foreldrene som får legge 
fram tematikken eller sakene de ønsker å drøfte. Er både skole/barnehage og foreldre til 
stede, spør deltakere i TIMS-teamet om foreldrene eller skolen/barnehagen ønsker å starte. 
Vi blir fortalt at av og til er det greit for foreldre å starte, andre ganger foretrekker foreldre at 
noen andre begynner.  

3.5 TRE EKSEMPLER PÅ TIMS-MØTER 

I de neste avsnittene presenterer vi utdrag fra TIMS-møter hvor vi har vært til stede. Vi har 
valgt ut eksempler på tre forskjellige møtetyper med ulike typer sakskompleks: 1) Et fast 
tverrfaglig møte i en barnehage, 2) et møte med utgangspunkt i en mobbesak fra en skole, og 
3) et møte med foreldre som hadde blitt henvist til TIMS på grunn av problemer med ett av 
barna. For to av møtene gjengir vi lengre utdrag av dialogen mellom deltakere i TIMS-teamet 
og ansatte i barnehagen, og mellom TIMS-teamet og foreldre.  

3.5.1 MØTE 1 

TIMS-møtet som beskrives her, foregikk i en barnehage, og er ett av de faste årlige møtene. 
Foreldre er ikke til stede. TIMS-teamet har fått opplyst at barnehagen ønsker å ta opp 
tematikken «barn og biting». Alle presenterer seg, hvorpå styrer i barnehagen introduserer 
tematikken. Hun snakker om barn med reguleringsutfordringer, og sier de lurer på hva årsaken 
til dette er, hvorfor skjer det, og hva er «de lure strategier» for å avlære det? 
 

Barnehage: Noen vet alltid hvem de skal gå løs på. 
 
TIMS: Man hakker på de svake, det er noe iboende 
 
Barnehage: Hvordan kan man avlære, og ikke forsterke det, når en ettåring biter noen? 
 
TIMS: Hva forstår ettåringen? Når de er så små, så kan det være en måte å 
kommunisere på. Noen har behov for å bite. Når de er så små, så gjør de det bare for 
å gjøre noe. Det er en form for kommunikasjon. De kan bite fordi de er glade! 
 
Barnehage: Kanskje det også kan være et suttebehov? 
 
TIMS: Kanskje det? De kan klø for tenner, det kan være fysiske behov. Og det kan være 
en måte å ta kontakt, når det er de minste 
 
Barnehage: Om man biter fordi man er glad, og ser det ikke er suksess, så lærer man 
at man må ikke være så glad! (ler) 

 
Barnehagen forteller videre at de har opplevd at en gutt bet en jente fordi han likte henne, og 
om barn som slår og biter, for så å ville kose. TIMS stiller igjen spørsmålet om barna forstår 
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hva det betyr, og snakker om å lære barnet å erstatte bitingen med noe, «det er en grei måte 
å regulere på, at man får alternativ». Barnehagen svarer at en toåring lærer fort, men om de 
forstår, er en annen sak.  

 
Barnehage: Når er det normalt med begynnende forståelse? Når kan man forvente noe 
mer? 
 
TIMS: I alle fall ikke før barnet er tre år gammelt. Hvor empatisk man er kan også 
variere.  
 
Barnehage: Vi vil starte fra dag en. Barnet kan være sint, få utløp for sinne og bite. Hva 
er best, trampe med foten, energien kommer uansett.  
 
TIMS: Det er viktig å gi fysisk nærhet når ting skjer, ikke avvis dem, men gi dem gode 
opplevelser. Ikke aksepter det de har gjort, men fysisk nærhet er viktig. 
 
Barnehage: Noen trekker seg helt unna, de vil ikke. 
 
TIMS: Man er forskjellige, det må man bare akseptere. Så kan man snakke etterpå når 
det har roet seg ned. 
 
Barnehage: Det er lov å bli sint, det er normalt, men det handler om å prøve å regulere. 
Kanskje vi skal prøve å finne positive ting, gi mestringsfølelse, og være i forkant på den 
måten? 
 
TIMS: Språket vi voksne har, smitter - hvilke ord og blikk har vi? Det er alfa og omega. 
Det å snu ting kan være lurt. Gjør noe helt uventet, overrask ungen, da kan man komme 
ut av mønsteret 
 
Barnehage: Vi så i Ungdataundersøkelsen at 24 prosent i femte til tiende klasse følte 
seg ensom. Det starter et sted. De kan ha en atferd som gjør at de blir avvist. Det er de 
voksnes ansvar at barn har det bra. Det er der det starter. Foreldrene har 
oppdrageransvar. Tar barnehagen for mye på seg av det som er foreldreansvar?  

 
TIMS snakker om betydningen av å tenke på hva som ligger bak bitingen, har barnet det bra 
hjemme, er det noen i barnehagen som ikke er ok med barnet, og påpeker at det er farlig å 
forklare det med at «han er bare slik». Barnehagen og TIMS utveksler refleksjoner omkring 
det å sette merkelapper på barna, at det kan være vanskelig ikke å danne seg bilder når et 
barn er i barnehagen i fem år. Videre, at det er en utfordring å skulle like alle like mye. Deretter 
snakker de om barn som har uakseptabel atferd: 

 
TIMS: Disse barna er i risiko for å bli ensom og mobbet. Samme problematikk går igjen 
i skolen, du får et bilde på at du er den ingen liker, og så setter mønsteret seg 
 
Barnehage: Hvordan kan man snu det 
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TIMS: Ofte ser man det dessverre først i skolen, fordi der er reglene annerledes. De blir 
kastet ut til ulvene i skolen. De skal sitte ved en pult i seks timer. 
 
TIMS: Hvor er ansvaret? Man må plassere foreldreansvar der det skal være. Det blir 
ofte overlatt i stor grad til barnehagene. Det er viktig å støtte foreldrene på det de gjør 
som er bra.  
 
Barnehage: De krever ganske mye av barnehagen, det er 10 barn på to, tre voksne. Og 
så greier ikke foreldrene å sende med julelappen engang.. De forventer mye, vi må 
synliggjøre det vi gjør. 
 
TIMS: Hvordan er samarbeidet med foreldrene, hvordan håndterer dere det? 
 
Barnehage: Vi har hatt ekstra møter, det ble bedre, vi må prate over tid kontinuerlig.  

 
Barnehagen og TIMS snakker litt om bemanningsnormen, og betydningen det har for hvordan 
man kan arbeide med barna. TIMS snakker om at for 20-30 år siden var det annerledes i 
barnehagen, og at det er mer behov for flere voksne nå. Barnehagen sier at barna også 
tilbringer mer tid i barnehagen. De er enige om at det er mer generell uro, og at dette gjør 
behovet for voksenkontakt større. Derfra beveger samtalen seg til en annen kategori barn, 
ikke de som biter, men «de som sitter i en krok og mimikken er fattig»: 

 
TIMS: Vi hadde «se meg»-kurs. De som lager støy får hjelp fort! Mens de som ikke blir 
lagt merke til … Vi burde tatt det opp som kurs igjen. 
 
Barnehage: Det kunne vært bra med tilbakemeldinger fra skolen, se hvordan det går 
med barna, for å oppnå læring. Også om det smeller med barn vi ikke oppdaget noe 
ved. 
 
TIMS: Det er viktig med konstant bevisstgjøring. (De tar fram trekanten med nivåene 
for atferd): Hva er normalt, hva er utfordrende, hva er uakseptabelt? Om en femåring 
biter, hvor på skalaen er han? Når skal man gjøre hva? Det er viktig at dere diskuterer 
dere imellom, så man ikke problematiserer barn for mye, eller normaliserer det som 
ikke er ok. Er det noe ett barn gjør, som er problematisk, mens når et annet barn gjør 
det, så oppfattes det som ok? Atferd kan komme på toppen av alt, derfor er det lurt å 
sortere. Er det annen atferd som gjør at man opplever det som et større problem? 
Eller, «han har jo DE foreldrene, det kan ikke være noe problem» - eller motsatt. Det 
er ok med denne modellen når man jobber med unger. Men at noe er normalt, betyr 
ikke at man ikke skal jobbe med det! Man må vise at det ikke er ok å bite, selv om 
barnet er ett år. Man skal ikke overse det.  

 
Barnehagen snakker videre om barn som får rollen som «artigkar», og påpeker at det er 
mange måter å overleve på. Herfra beveger de seg til å snakke om strategier barn bruker for 
å overleve, og at barn skal lure på hva det blir til middag, ikke bekymre seg for hvorvidt det 
blir middag i det hele tatt.  
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TIMS: det er viktig å undersøke litt ved utfordringer, hva bunner det i? Barn reagerer 
ut fra situasjonen rundt, og da kan man se at det kanskje er normal atferd.  
 
Barnehage: Foreldre kan si, hvorfor banner ungen, vi gjør det ikke? Jo, vi hører det i 
garderoben! Hvem lærer ungen å mobbe, holdninger til lærer. 
 
TIMS: Og så fort det setter seg. En sleivete kommentar fra de voksne, og det kan 
påvirke synet barnet har på seg selv.  
 
Barnehage: Det er jo det samme med oss voksne.  
 
TIMS: Det er viktig å være obs på det språket vi bruker. Det skal bare det bittelille til 
for at det sprer seg. 

 
TIMS tar trekanten fram igjen og spør, når de biter fra fire pluss år, er det normalt? 
Barnehagen snakker om barn som opplever at «ingen er vennene mine», fordi atferden er 
uønsket, han som ødelegger hytta og slikt. De sier også at noen kan oppleve seg alene, selv 
om de ikke er det: «Vi SER de har venner». TIMS snakker om hvordan problematikken kan 
forplante seg til skolen, og at resultatene kan bli stort fravær. Barna klarer ikke å knekke de 
sosiale kodene. 

 
TIMS: Hvordan tilnærmer man seg de som ødelegger hytta? 
 
Barnehage: Noen må ha hjelp.. 
 
TIMS: Foreldre trenger å lære.  
 
Barnehage: Vi har også opplevd barn som ikke leker med andre, fordi det ble for 
barnslig. Det er interessant hvordan barna tar roller i leken, hvordan de tar etter de 
voksne.  
 
TIMS: Han som er alene, hvem skal ta seg av det når de ikke er i barnehagen lenger? 
Det er viktig å få foreldre med på laget.  
 
Barnehage: Vi snakker med mor om sosial kompetanse, at barnet må oppsøke andre 
jevnaldrende, ikke bare storebror og far. Han må få lov til å være femåring.  
 
Barnehage: Det er også voksne som er sære, hvordan ble de slik, men noen må jo være 
det også!  
 
TIMS: Det er bra med mangfold! Vi tolker avvik ofte litt negativt, vi blir usikre, ikke trygg 
på det. Men at vi har fargeklatter er kjempeviktig. Unger kan lære mye av andre som 
er på siden. Hvordan fungerer det i helheten? Om noen ønsker å være usynlig, om de 
syns det er ok og har valgt det. 
 
Barnehage: Alle skal være så fryktelig «innenfor». 
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TIMS: Det er ikke alt som er for alle, som å stå foran klassen og så videre. Man forventer 
at alle skal gjøre det, og det ses på som et problem om du ikke takler det. 
 
Barnehage: Det er noe med å trene seg også. 
 
TIMS: Men man må også akseptere at noen er annerledes 
 
Barnehagen: Man kan gjøre ting på ulike måter, ikke alle er sterke skriftlig, da kan de 
gjøre det muntlig.  
 
TIMS: Det er det samme med fem-seksåringer som opplever frustrasjon over det de 
ikke får til. Da er gode opplevelser sentralt.  
 
Barnehage: Når det gjelder ensomhet, så er det forventninger om hvordan ting skal 
være, men det er ok med tre venner. 
 
TIMS: Hva er å være ensom? Det er ulike fortellinger om det. Lek og vennskap er en 
basis for å få det til.  
 
Barnehage: For å klare overgangen til skolen må de ha sosial kompetanse i bunnen. 
Skit i ABC, men det å OMGÅES er viktig! Det er det som opptar tankene, det sosiale. 
Fungerer ikke det, så får de problemer med å lære.  
 
TIMS: Da frigjøres ikke energi til å lære 

 
Herfra beveger de seg til å snakke om det å vise følelser, barnehagen snakker om at noen bare 
svelger og kjemper, og «tar ting innover seg» 

 
TIMS: Når det skjer, kan man bli en tikkende bombe 
 
Barnehage: Som sakene i USA, der barn bruker våpen 
 
TIMS: Det kan gå mange år uten at man ser at det er noe galt. Kanskje det ikke har vært 
noe å se, heller, men man kan også ha oversett. Men det trenger ikke være sånn fra 
starten av.  
 
Barnehage: Det er unger som gruer seg til friminuttet, eller til å gå hjem. 

 
TIMS snakker om en bok om kontekstmodellen, og sier det er omfattende, men gode 
prinsipper å gå ut fra - Hva er normalt? Deretter tar noen fra barnehagen opp noe helt annet, 
nemlig munn og klovsyke. De lurer på om et av barna kan ha det. TIMS forteller om 
symptomer, og møtet løses opp. De avtaler nytt møte, og finner to alternative datoer de skal 
komme tilbake til.  

3.5.2 MØTE 2 

Dette TIMS-møtet ble avholdt på familiesenteret, og handlet om en mobbesak. Til møtet 
hadde TIMS-teamet invitert lederen for Konfliktrådet i Salten. Representanter for skolen skal 



 

31 
 

legge fram problemstillingene, og møtedeltakerne skal finne ut om dette er en sak 
konfliktrådet kan anvendes i. Til sammen er det åtte personer til stede: To fra skolen, to 
helsesøstre, to fra TIMS-teamet, koordinator for TIMS og konfliktrådslederen. 
  
Møtet innledes med at koordinator for TIMS forteller at det dreier seg om en mobbesak i 
ungdomsskolen. Deretter gir hun konfliktrådslederen ordet. Konfliktrådslederen forteller litt 
om hvordan konfliktrådet arbeider, at møter i konfliktrådet er frivillig, og at alle involverte må 
samtykke. Konfliktrådsmøter fasiliteres av en megler som stiller spørsmål og får partene i 
dialog, om hva har skjedd, hvordan har du det i dag, hvordan ønsker du det skal være i 
framtiden. De samme spørsmålene stilles til alle. Tanken er at saken tilhører de personene 
som er berørt, og megleren har en upartisk rolle. Eventuelle løsninger er noe partene 
samsnakker seg fram til, forklarer hun. 
 
Konfliktrådslederen sier det ofte er mange involverte, og at de må vurdere hvor mange som 
skal være til stede på konfliktrådsmøtet. Tanken er, sier hun, å rette opp hendelsen, at noe 
blir litt bedre, og at man finner ut hvordan man skal forholde seg til hverandre neste gang man 
møtes. Det er gjerne to meglere til stede i konfliktrådssaker. Vergene sitter litt på sidelinjen i 
konfliktrådsmøter, forklarer hun videre, og sier det er basert på troen på at ungdommen selv 
skal få sette ord på sine erfaringer, men vergene får også snakket. Møtene kan munne ut i en 
avtale, eventuelt muntlig, som handler om hva som skal til for at ting skal bli bedre. Det 
avholdes også ofte oppfølgingsmøte, for å se hvordan det har gått. Om nødvendig kan skole 
og barnevern være med på møtet som profesjonelle instanser. Konfliktrådet holder formøter 
med alle som skal være med på møtet, en og en. Konfliktrådslederen sier at disse formøtene 
nesten er viktigere enn møtet der alle møtes. De hører på fortellinger om saken fra de ulike 
personenes perspektiv, og rollene man har på møtet forklares.  
 
Etter at konfliktrådslederen har presentert hvordan konfliktrådet arbeider, stilles det spørsmål 
fra de andre møtedeltakerne om hvor lang tid det vil ta før et konfliktrådsmøte kan avholdes. 
Konfliktrådslederen sier det avhenger litt av hvor mange som er involvert i saken, og 
konfliktrådets kapasitet. Det kan imidlertid gå ganske radig, formøtene kan de sette i gang 
med ganske raskt, og møtet der alle er til stede, kan avholdes en uke etter formøtene. I en sak 
som denne, estimerer konfliktrådslederen to til fire uker fra arbeidet starter opp til 
konfliktrådsmøtet kan holdes.  
 
TIMS-koordinator instruerer deltakerne om ikke å bruke fornavn når skolerepresentantene 
legger fram saken. Skolen forteller at det dreier seg om en jente som er blitt frosset ut av en 
jentegjeng, og de har kommet med stygge påstander om henne. Skolen snakket med jentene, 
og påstandene de hadde kommet med syntes å smuldre bort i samtale med dem: Det var hele 
tiden «noen som har hørt noe fra andre». Jenta som mobbes er livredd for «å bli tatt» på 
skoleveien. 
  

Skolen: En av jentene i jentegjengen er liksom «sjefen», og driver med splitt og hersk. 
Disse jentene er en «united wall». Jenta er livredd for å bli tatt på skoleveien. Moren 
hennes ønsker noe skal skje, fordi det er alvorlige anklager. Foreldrene sier at hun gjør 
ting som gjør det vanskelig for seg selv, men at hun ikke har gjort disse tingene.  
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Skolen er veldig bekymret for hva de andre kan gjøre mot den ene jenta, også hva som kan bli 
lagt ut på nettet for offentligheten. Konfliktrådslederen spør om vergene til jentene i gjengen 
vet om det som skjer. Det er viktig for henne å vite, for dersom konfliktrådet skal ta fatt i 
saken, må de kontakte alle partene, og det kan være problematisk dersom partene ikke vet 
om saken. Skolen sier at alle er klar over saken. En annen ting er at foreldrene til disse jentene 
allerede er i forsvarsposisjon, de er ofte blitt kontaktet av skolen på grunn av problematisk 
atferd hos jentene sine, og foreldrene er lei av det, forteller skolen. Jentegruppa er litt splittet 
internt, men mot skolen er de en «united wall». Deltakerne på TIMS-møtet snakker litt om 
hvordan man kan «komme i posisjon» overfor jentene, at foreldrene kan være tjent med at 
skolen står litt utenfor, siden relasjonen til skolen allerede er spent. Skolen sier at situasjonen 
har eskalert veldig, at man er usikre på hva som har skjedd, det eneste man vet med sikkerhet 
er at det brukes «brutale ord». Skolerepresentanten i TIMS-teamet sier at rektor må opprette 
mobbesak. Representantene for skolen vet ikke hvorfor det ikke er gjort allerede, «det skjer 
mye på skolen».  
 

Konfliktrådsleder: det er fint å diskutere dette her, støtte hverandre, og finne veien 
videre. Om vi skal komme i posisjon, er det vi gjør viktig. Selv om dere er dyktige, så vil 
noen tenke at dere er partiske. 

 
Samtalen beveger seg til hvordan de konkret skal gå fram videre. En representant for TIMS 
spør om det er den spesifikke situasjonen med jenta som mobbes de skal ta tak i, eller er det 
situasjonen i jentegruppa? Det pekes på at det er to ulike vinkler som krever ulike framgangs-
måter. Dersom de tar tak i saken som mobbesak, må vergene kontaktes først. Deltakerne er 
enige om at konfliktrådet bør kontakte dem. Ei av jentene i gruppen har vært mobbet selv, 
det er mange sår, saken er kompleks, sier en av representantene fra skolen. En representant 
for TIMS sier at det kanskje skal jobbes både opp mot situasjonen i jentegruppen og i 
mobbesaken, og at man må tenke samtidighet.  
 

Skolen: Sosiale media kan være veldig ødeleggende i denne situasjonen, hva gjør 
kommentarene med folk? De har så mye i bagasjen, de har ingen tillit til at vi vil dem 
vel. Målet vårt er at de skal ha det trygt på skolen. Det er skadeskutte barn. Ting er ikke 
blitt tatt tak i fra tidligere saker. 
 
Konfliktrådsleder: Skal vi ta tak i problematikken som mobbesak eller situasjonen i 
jentegruppa? De blir jo syke av oppførselen sin. Mobbesaken kan være innfallsport, vi 
kan begynne med den saken, men at dere er med på veien.  

 
Deltakerne på TIMS-møtet snakker videre om hvordan de skal informere foreldrene. En 
representant fra TIMS understreker betydningen av at de er i lag om dette, og at foreldrene 
må få informasjon. Om skolen beklager at de ikke har grepet fatt i dette tidligere, kan det ha 
en dempende effekt, og man kan si det handler om jentenes forhold til skolen. Foreldrene 
trenger også å bli ivaretatt, sier denne representanten for TIMS.  
 
En TIMS-representant foreslår at ungdomsklubben eller helsestasjonen kan rapportere inn 
saken, for å få et mer nøytralt utgangspunkt. Videre, at skolen kan si at dette er komplisert, at 
det er viktig å ivareta alle, og at det derfor kan være lurt å bruke konfliktrådet. 
Konfliktrådslederen deler ut informasjon om konfliktrådet til deltakerne på TIMS-møtet, og 
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sier til helsesøster at «det er viktig at dere er med hele veien, at det blir en rød tråd». Hun 
understreker at verken helsesøster eller barnevern skal si «fortrolige ting» i forbindelse med 
eller på selve konfliktrådsmøtet, «dere skal bare være til støtte». Hun fortsetter med å si at 
rolleavklaring er viktig i forkant av konfliktrådsmøtet, og at deltakerne får vite hvem som skal 
være med på møtet.  
 

Konfliktrådsleder: det er en balanse, vi trenger ikke vite alt. Det handler om å finne ut 
hvordan vi vil ha det på skolen.  
 
TIMS-representant: Skal vi begynne å nøste opp dette nå, først, er dette en 
konfliktrådssak? 
 
Konfliktrådsleder: JA! 
 

TIMS-representanten spør også de andre, «er vi enige om at det er en konfliktrådssak?», og 
alle samtykker. Konfliktrådslederen sier at hun må ha navn og samtykke fra de det gjelder, slik 
at hun kan kontakte dem. Helsesøster kommer tilbake til dette med sosiale media, at 
foreldrene må få beskjed om å si til jentene at sosiale media ikke skal brukes i anledning saken. 
Dernest drøftes det hvorvidt konfliktrådet skal vente til skolen starter med å arbeide med 
saken, dette møtet avholdes nemlig like før sommerferien. Deltakerne er enige om at to 
måneder er lenge å vente.  

3.5.3 MØTE 3 

Dette TIMS-møtet ble holdt på familiesenteret, det er foreldre som har tatt kontakt for å få 
bistand. Begge foreldrene er til stede, og de har minstemann med, en liten baby. Problemene 
handler imidlertid sønnen på fire år. Fra TIMS er tre personer representert, familieveileder fra 
barneverntjenesten, psykiatrisk sykepleier og helsesøster. En av representantene fra TIMS 
introduserer personene fra teamet, og det understrekes at personen fra barneverntjenesten 
er der i egenskap av å være familieveileder. Ordet gis deretter til foreldrene, og mor begynner 
å legge fram problemstillingen: 
 

Mor: Han har et sinne uten like. For et års tid siden begynte han også å tisse seg ut, 
etter å ha vært tørr i 1 ½ år. Han har tvangstanker, det har også andre sagt. Han er 
manisk om hvordan han skal ha klærne på seg. Om han ikke får det som han vil, mister 
han helt … Han går i blokkeringsmodus før vi får snakket med ham. Sitter vottene helt 
perfekt, klærne må være malt på ham. Dyner og sengetøy må være strøkent. Han 
våkner om natta om dyna er skeiv, og så må vi ordne det. Han våkner om natta og 
skriker fordi han ikke finner en sokk, han har klærne med seg i senga om natta. Og 
gardinene må være opp eller ned... Han har også en manisk besettelse med lekene 
sine. De skal ligge akkurat SLIK. Ligger de annerledes om morgenen fordi han har sovet, 
skriker og bærer han seg. Vi prøver å ta lekene fra ham. Men da klikker han helt. Vi 
forklarer at han må ha lekene et annet sted, han ramler jo ut av senga bare for at lekene 
skal ha det perfekt.  
 
TIMS: Hvorfor tror dere han vil ha lekene der? 
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Far: Han vil ha selskap. Han har ikke voldsom sjalusi med lillebror, men lillebror ligger i 
krybba i stua, og han reagerer på at han må legge seg før lillebror. Han vil jeg skal ligge 
sammen med ham, han vil ha selskap. Mamma er der når jeg er på jobb, men han klorer 
seg fast og er hysterisk når jeg drar på jobb. Han var redd for tyver, og jeg foreslo at 
han kunne ha med seg leker i senga. Men han sa, «men de er jo ikke levende». 
 
Mor: Han tisser seg ut mer og mer. Det eskalerte etter jul. Vi begynte med tisselaken i 
senga, og i sommer begynte han med bleier igjen. Det er en kamp uten like. Når jeg tar 
på bleien med makt, sier han «jeg tar den av når jeg kommer opp». Han tisser seg ut 
hver natt nå, og våkner og vil bytte bleie. Han har også hatt noe vi tror er 
nattskrekkopplevelser, han vræler som om noen tar livet av ham. Men når vi stormer 
opp, sover han. Vi har prøvd å bære ham på do, og når han våkner midt i do-turen 
skjønner han ikke hva han gjør der.  
 
Far: Han kan ha øynene åpne, men sover. 
 
Mor: Han går ikke så godt overens med jevnaldrende. Han eksploderer om han ikke får 
det som han vil, han må være sjefen. Han klikker når noen leker «feil» med lekene 
hans, og herser med søskenbarnet sitt. Alt må være på hans premisser. Han vil aldri 
leke med meg, fordi jeg ikke går med på det, jeg forklarer at jeg har ikke alltid lyst å 
gjøre det du vil. 
 
TIMS: Er det forskjell på dere to, gjør han forskjell på dere? 
 
Far: Ja 
 
Mor: Han vil aldri ha meg som trøst, bare pappa. Han finner hele tiden nye ting å skrike 
over.  

 
Far spør hva de skal gjøre med den mulige nattskrekken, og TIMS svarer at det er viktig å roe 
ned. De fortsetter med å spørre hvor ofte det skjer, og far sier det skjer hver natt, mer eller 
mindre.  

 
TIMS: Vi må finne litteratur og forske på om det er nattskrekk.  
 
Mor: Han roper, men har øynene åpne. 
 
TIMS: Det høres ut som nattskrekk.  
 
Mor: Oldemoren hans er død, og hver dag sier han at han savner oldemor. Han bruker 
ordet i alle situasjoner, og manipulerer. Han kan også si det om natta. 
 
TIMS: Hadde han et nært forhold til oldemor? 
 
Mor: Vi var på besøk hos henne, men man skulle ikke tro det er sånn.  
 
Far: Han vil ikke pusse tenner, «savner oldemor».  



 

35 
 

TIMS: Barn på fire har ikke så mye forståelse av døden, så det er litt meningsløst å 
snakke med ham om det.  
 
Mor: Vi har en bok om døden, men den er for barn fra åtte år.  
 
TIMS: Det å få søsken er en stor forandring i livet hans 
 
Mor: Ja, vi tror det er sjalusi, men hvordan skal vi håndtere det 
 
TIMS: Det er vanskelige følelser i kroppen.  

 
Her stiller TIMS spørsmål om det er noe positivt å si om gutten. Far sier han er veldig grei også.  
 

Mor: Han har begynt å stikke av i huset, han klikker hysterisk, løper rundt, vi måtte låse 
gjesterommet fordi vi får ikke tak i ham under senga der.  
 
TIMS: Hvem av barna legger seg først når det er leggetid? 
 
Far: Lillebror.  
 

Foreldrene forteller at han kan se på tv. Han er ikke interessert i kos, og blir sint når tv ’n slås 
av. 

 
TIMS: Er han forberedt på at tv ‘n skal slås av? 
 
Mor: Far er flink til å forberede. Det gikk åtte måneder før han var alene i barnehagen, 
fordi vi ville gi gradvis tilvenning.  
 
TIMS: Det høres ut som en som reagerer på forandringer 
 
Mor: Han springer, herjer, full rulle hele dagen. Det blir aldri for mye for ham, han 
trekker seg aldri unna for å ta pause. 
 
TIMS: Ser dere at han trenger å ta pause? 
 
Mor: Skriker når ting ikke er som han vil de skal være, om vi tar ham bort fra 
situasjonen. Han vil ikke ta pause.  
 
TIMS: Det er få fireåringer som greier å kjenne det selv når de trenger å ta pause.  
 
Mor: Han er i barnehagen hele dagen, og så klikker han før han skal legge seg, han er 
trøtt og sliten.  
 
TIMS: Går det noen ganger bra? 
 
Far: Han kan se tv og slappe av.  
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Mor: Han kan begynne å krangle på badet, vil ikke gre håret. Og han fikk en eksplosjon 
da vi spurte om vi skulle klippe håret. 
 
TIMS: Blir det for vanskelig for ham å ta et slikt valg? 
 
Mor: Det kan hende. 
 
TIMS: For noen unger blir det for mange valg. 
 
Mor: Vi gir alternativ, en eller to stykker.  
 
TIMS: Jeg får et bilde av en gutt som vil ha kontroll, men trenger noen voksne som gjør 
det for ham. 
 
Mor: Om vi serverer brødskive uten å spørre, er det NEI. 
 
TIMS: Hvordan gjør dere det? 
 
Mor: Vi kan spørre, vil du ha det eller det. 
 
TIMS: Det valget greier han å ta? 
 
TIMS: Men hva tenker dere når jeg sier det er for mange valg? 
 
Mor: Det er kanskje for mange valg i forhold til klær. Jeg veileder med klær, ut fra hva 
som hører sammen, det er ikke alle typer klær som er praktisk i barnehagen 
 
TIMS: Det er noe med hvilke kamper som er verdt å ta, også 
 
Mor: Vi fikk tips om å mjuke opp, og om å tulle mer. Far hører ikke sytingen, han bare 
gjør det. Jeg prøver som far nå, men syns det er vanskelig å tulle bort situasjoner. Han 
får det som han vil alltid. At vi skal måtte avlede i hytt og gevær, det skal være så 
unødvendig! At vi må gjøre så mange ting for å få det til hver dag, jeg har ikke 
overskuddet.  
 
TIMS: Det er en vond situasjon for alle. 
 
TIMS: Det kan være viktig å samkjøre foreldrene. 
 
Mor: Men tidligere fikk vi høre at det var bra å være forskjellig, for å finne ut hva som 
funker (her er mor nesten på gråten) 
 
TIMS: Trenger han å ha alle de tingene i senga? 
 
Mor: Vi tok vekk alle lekene unntatt den han er mest glad i. Da var det «hvor er 
lekene».. (det siste sies med sutrende stemme) 
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TIMS: Det med leker i senga er en uting, han får ikke sove godt 
 
Mor: «Hvorfor det …» (med sutrende stemme, siterer sønnen) 
 
TIMS: Fordi mor bestemmer det! 

 
Foreldrene forteller at sønnen ikke har disse problemene i barnehagen, og TIMS kommenterer 
at i barnehagen «er det ikke vits å protestere …» Mor og far har litt dialog seg imellom, mor 
sier det er problematisk når han har bestemt at sønnen ikke skal se tv, og så spør far, «skulle 
han se på tv?» TIMS sier: «han kjenner dere som forskjellige personer», og fortsetter: 

 
TIMS: Jeg skjønner at det er en vanskelig situasjon, men dere kan gjøre noe med det 
om dere vil.  
 
Mor: Selvfølgelig vil jeg det. Jeg er så lei av hele ungen, voldsomme eksplosjoner for 
mindre og mindre ting … 
 
TIMS: Det blir en slitsom dag. 
 
Far: Når og hvordan skal vi ta bort lekene? 
 
TIMS: Dere må forklare først, at mamma og pappa er enige om at det ikke er plass til 
alle lekene i senga. Ikke gi for mange valg. 

 
Mor tar fram mobilen sin, for hun vil vise en video av en av de vanskelige situasjonene hun 
beskriver. Far føyer til mens mor åpner mobilen, «så dere ikke tror vi er gale …». Vi som 
forskere sitter i bakgrunnen og kan ikke se videoen, men vi hører hylene som ikke vil gi seg. 

 
TIMS: Det er ikke vits i å forklare noe til ham der, det bare trigger med 
 
Mor: Vi bar ham til kontoret for time-out. 
 
TIMS: Hva ville skjedd om dere bare var gode med ham der? 
 
Mor: «Vil ikke, vil ikke!» (siterer sønnen med sutrende stemme). Vi har sett «Nanny» 
på tv... 
 
TIMS: Ikke se på «Nanny» på tv! I den situasjonen er han ikke mottakelig. Han har gått 
i vranglås. Det verste er å bli sint på ham da. La det gå over av seg selv. Om dere prøver 
å snakke med ham om det, vil han bare oppleve det som et nederlag, vanskelig og flaut. 
 
Mor: Men da får vi aldri snakket med ham om det 
 
TIMS: Av og til er vi foreldre for opptatt av å prate om det.. Han opplever at han ikke 
får til noe, og så skal dere snakke med ham om det etterpå, og det blir bare enda et 
nederlag 
Mor: Jeg prater ikke når jeg er sint, da tar vi time-out på kontoret. 
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TIMS: Nok en kamp … 
 
Mor: Han ødelegger ting. Skal vi aldri snakke med ham om det? Det er vanskelig å 
filtrere hvilke kamper vi skal ta.  
 
TIMS: Han må ikke få lov til å ødelegge ting 
 
Mor: Vi truet med å ta bort døra hans når han slamret med døra. 

 
Mor forteller om alt de har forklart til sønnen, hvordan de har forberedt ham på lillebror, og 
etter hvert kommenterer hun selv til sine egne utlegninger: Kanskje vi har gjort det for mye .. 
 

TIMS: Det er ingen fasitsvar 
 
Far: Men vi skal gi ham nærhet når det er slik 
 
TIMS: Ja, ta en pause med ham.  
 
Far: Men han vil ikke vi skal se på ham. 
 
TIMS: Bare vær der. Han trenger fang og trøst. Han har ikke annet reaksjonsmønster, 
og klarer ikke komme ut av sporet. Dere må få ham ut av sportet. Prøv å skrive ned det 
positive med han, det blir mye fokus på det negative.  
 
Mor: Vi roste ham da han sa fra om at lillebror hadde fått noe rundt halsen.  
 
TIMS: Bruker dere belønning? 
 
Far: Han får klistremerker når han går på do.  

 
Tiden er snart ute, og TIMS sier de må snakkes igjen, for «her er det mange ting». Dette trengs 
det tid til, man kan ikke starte med alt. De foreslår at foreldrene kan begynne med lekene i 
senga, og prøve det til neste møte. Det er viktig at både mamma og pappa har bestemt det, 
forklarer TIMS, og at det ikke framstår som straff, men at foreldrene gjør det fordi det er bra 
for ham. TIMS sier at de skal arbeide tett på, og foreslår å møtes hver uke framover.  
 

Mor: «Hvorfor, hvorfor …» (siterer sønnen med sytestemme, trolig som svaret hun 
forestiller seg de vil få når de tar bort lekene) 
 
Far: Fordi vi har bestemt det.  

 
Det gjøres en ny avtale om en uke. Mor avslutter med å si at det var godt å få snakke om det 
til noen som ikke kjente sønnen. Mange folk blander seg bort i det, sier hun, «har dere prøvd 
det og det …» - og de har prøvd alt. Hun understreker at dette møtet satte hun virkelig pris 
på.  
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4 FORELDRES ERFARINGER 

Foreldres erfaringer med TIMS har vi analysert og presentert på to forskjellige måter. Kapitlet 
åpner med gjengivelse av to intervju hvor det som berettes, presenteres i den rekkefølgen 
tematikk ble tatt opp. Vi har valgt å fremstille disse intervjuene sammenhengende, fordi det 
gir et større innblikk i nettopp – sammenhenger. Dernest beveger vi oss til de resterende 
intervjuene med foreldre, og systematiserer det som ble fortalt ut fra tema. På denne måten 
får vi tydeliggjort hvilke temaer som gikk igjen i intervjuene, og får fram hvordan foreldre gjør 
seg forskjellige – men også like – refleksjoner om de samme temaene. Vi har tatt med mange 
sitater fordi foreldrenes betraktninger er rikholdige og mangefasetterte, og kan dermed gi 
leserne grunnlag for refleksjoner som går utover det vi trekker med oss videre i analysen.   

4.1 EKSEMPEL: «BEATE» 

En mor, la oss kalle henne Beate, forteller på intervjutidspunktet at hun har hatt tre møter 
med TIMS den siste måneden. Hun beretter at hun og samboeren hadde hatt store problemer 
med barnet sitt over lengre tid. På fireårskontrollen hadde hun snakket med helsesøster på 
helsestasjonen om utfordringene de opplevde:  

«Men det var liksom sånn her, det ble nå veldig sånn avfeid med at det er nå sånn som 
skjer, det er sånn som det er, det er nå bare trass osv. Det var litt sånn. Men klart, det 
er jo et halvt år siden, mye har jo skjedd på både godt og vondt siden da». 

Problemene utviklet seg og ble verre. Beate rådførte seg derfor med barnehagen i håp om at 
barnehagen kunne gi informasjon om hvor de som foreldre kunne få hjelp. På dette 
tidspunktet visste verken hun eller samboeren om TIMS: 

«Barnehagen tok kontakt med henne i kommunen som hadde med dette å gjøre, og 
så ringte hun meg, og så henviste hun meg, eller hun snakket med de som jobbet på 
helsestasjonen, og de fleste i TIMS jobber vel der. Og så ble jeg kontaktet av ei der så 
vi fikk komme til». 

Det var altså via barnehagen at Beate og samboeren kom i kontakt med TIMS. Vi spør om det 
hørtes litt skummelt ut med TIMS med det samme det ble foreslått, eller om det var slik at 
hun hadde tenkt «YES, dette er bra!» Beate svarer:  

«Jeg er mottakelig for all hjelp, alle som vil høre på meg, så jeg bryr meg ikke om hva 
det heter eller hva det er, eller noen ting! Det var bare at noen var interessert i å kunne 
høre på og veilede oss, så var det greit». 

Når problemet først var meldt inn til TIMS fra barnehagen, gikk det raskt, og det har vært 
arrangert oppfølgingsmøter fortløpende.  

«Vi har fått veldig mange tips på møtene, og det tar jo litt tid å teste ut de ulike tipsene. 
Vi har veldig mye å jobbe med, mye nytt å gjøre, mye nye tilvenninger, så har vi nå 
avtalt at vi skal møtes om 14 dager, så det går litt tid, så vi får landet litte grann, vi må 
lære oss det vi skal gjøre og ikke gjøre, og venne oss til det, og få landet på det før vi 
kan begynne på noe nytt igjen». 
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I kjølvannet av forklaringen fortsetter hun: 

«De har ikke sagt noe som «om to måneder er det ferdig», og det håper jeg jo ikke. 
Kanskje man kan ha annenhver uke, og så hver tredje, men at det blir litt sånn, at man 
blir fulgt opp til at man selv kanskje føler at man ikke trenger mer». 

Hun uttrykker at møtehyppigheten til nå har vært godt tilpasset det hjelpebehovet de har 
opplevd, og ønsker at denne tilpassingen skal fortsette – kanskje gjennom en gradvis 
nedtrapping ut fra hva de som foreldre opplever av behov, sier hun.  

Beate forteller at hun syns det å få hjelp fra TIMS har vært «veldig bra». Det beste med TIMS 
forklarer hun slik: 

«Det er det at det tilbudet er der for oss som har kjørt oss litt fast i et spor, hvor vi sliter 
med oppdragelse og vanskeligstilt barn, jeg syns det var fint at det trenger ikke være 
noen diagnoser eller sykdom involvert for at vi kunne få hjelp, at vi kunne være vanlige 
friske folk, som ikke helt visste hva vi skulle gjøre videre for å få det bedre. For jeg var 
jo veldig spent på det når de skulle vurdere om vi kunne bli hjulpet av dem, om dette 
var problemer de kunne gjøre noe for oss, og da var jeg veldig spent på, og gruet meg, 
var redd for at de skulle si at dette kunne de ikke hjelpe oss med. For da vet man ikke 
hva man skulle gjort». 

Det å ha muligheter til hjelp, uten at det må være diagnoser inne i bildet, er det Beate trekker 
fram som det beste med TIMS. Videre forteller hun at TIMS ga hjelp som helsesøster ikke 
kunne gitt. I den anledning framhever hun spesielt dette at TIMS følger dem opp, at det «ikke 
bare blir et tilfeldig møte med helsesøster her og der».  

På spørsmål om hun skulle ønske noe var annerledes med hjelpen de har fått fra TIMS, svarer 
hun: 

«Nei, til nå syns jeg alle de rådene og det vi har fått, har funket veldig bra, og det at de, 
selv om vi er en liten kommune, så har vi ikke noe personlig forhold til de som jobber 
der som har møtene med oss. Det eneste er at de har det litt travelt noen ganger, vi 
har bare en time til rådighet, og den timen går veldig fort».  

Det eneste hun ønsker var annerledes, er altså at hun skulle ønske seg mer. Mer enn en time 
til rådighet på møtene. Hun har imidlertid ikke opplevd noe behov for å kontakte TIMS utenom 
møtene, sier hun.  

Foreldrene arbeider nå jevnt og trutt ut fra rådene de har fått på TIMS-møtene, og virkningene 
er merkbare, kan Beate fortelle:  

«Det har hatt god effekt de rådene vi har fått. Jeg tror mange ganger så trenger man å 
høre fra noen andre hva man burde og ikke burde gjøre. Jeg føler at de rådene vi har 
fått, at den rosen vi får og den kritikken vi får, har hjulpet oss veldig, VELDIG mye. Er 
veldig fornøyd med det. Vi får jo fortsette en stund til. Og de har sagt mye som man 
aldri hadde kommet til å tenke på selv, men når man får høre det, så, selvfølgelig, 
hvorfor har vi ikke tenkt på det før!  Og så det at de ikke kjenner ungen det gjelder. Det 
er lett at folk som kjenner ungen sier, hvorfor gjør dere ikke sånn, og han er jo sånn og 
sånn, lalalalala, ja. Da går man litt i det samme sporet. Men når man får en skikkelig 
øyeåpner fra noen som virkelig vet hva de snakker om, som ikke kjenner ungen, det 
har virkelig hjulpet».  
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Beate forteller om både ros og kritikk som har fungert som «øyeåpnere», og som har hjulpet 
dem til å komme ut av «det samme sporet», som hun omtaler det. Vi stiller nærmere spørsmål 
om hvordan dialogen på TIMS-møtene har foregått, og hun forklarer: 

«De har spurt oss litt sånn retoriske spørsmål, hvor vi har måttet tenke oss om, gjør vi 
det sånn, ja det har vært litt sånn, og det har vært litt sånn, og det må dere slutte med, 
og det må dere begynne med». 

TIMS-teamet har med andre ord stilt spørsmål som har fått dem som foreldre til å gjøre 
oppdagelser selv. Som resultat av TIMS-møtene, kan Beate også berette at mer enn bare 
barnets oppførsel har endret seg. Problemer forplantet seg også inn i andre områder av livet, 
for eksempel relasjonen mellom henne og samboeren. Det at de nå opplever at «ting er blitt 
bedre», gjør også at andre forhold i livet blir bedre. Hun forklarer: 

«Det var veldig sånn på kveldene når vi skulle legge ham, store problemer. Den tiden 
vi voksne skulle ha i lag før vi skulle legge oss, hvor det skulle være tid og ro for 
avslapning, de gikk opp i spinninga, fordi det var bare krangling fra ende til annen med 
ham. Så nå når det har roet seg, så får man hentet seg litt mer inn, man får kjenne litt 
mer på det her at det kjennes veldig godt å kunne slappe av når han legger seg. Som 
foreldre, man blir så amper, så selv om man ikke er sint på hverandre, så virker det 
sånn, det går ut over hverandre, det er ikke heldig».  

Foreldrene vet foreløpig ikke om ting har endret seg i barnehagen også, for de har enda ikke 
snakket med barnehagen siden oppfølgingen fra TIMS begynte. Dette skyldes tilfeldigheter 
som sykdom, for dialogen med barnehagen omtaler Beate som god. Barnehagen har ikke vært 
til stede på TIMS-møtene, men Beate er åpen for å ha møter der barnehagen er til stede. Det 
er imidlertid mer hensiktsmessig at barnehagen kommer inn på et senere tidspunkt, sier hun:  

«Vi har bare tatt tak i de problemene hjemme først, fordi det var der det var størst 
behov. Det kan hende senere, når vi får bukt med problemene hjemme først, så kan vi 
ta tak i de andre problemene litt senere». 

Beate sier at de absolutt vil anbefale TIMS til andre foreldre i samme situasjon. Og de er faktisk 
selv allerede godt i gang med å formidle erfaringene sine med TIMS:  

«Vi har jo pratet med alle vi kjenner om hvordan vi har hatt det før vi fikk denne 
hjelpen, og vi har mange venner og foreldre og besteforeldre som er interesserte i å 
høre hvordan det går på møtene, hva vi snakker om og sånn. Det er veldig mange som 
engasjerer seg i dette her. Og veldig mange syns det er helt fantastisk at det fins hjelp 
å få, til tross for at ingen er sjuke, om du skjønner hva jeg mener, vi har ikke behov for 
slik hjelp og tilrettelegging, men at det fantes litt råd å få. Så det er å anbefale om man 
trenger litt mer hjelp enn bare en liten prat». 

Hun omtaler TIMS som «et utrolig godt tilbud», og hun ønsker flere foreldre visste om dette:  

«Det burde reklameres litt mer for det, at det er hjelp å få. Jeg tror det er veldig mange 
som sliter med problemer, og så vet de ikke hva de skal gjøre videre fordi de føler de 
har prøvd alt. Men for å tørre å spørre om hjelp, så må man vite at det er vits i å spørre. 
Det tror jeg er viktig». 

Beate sier at de ville trolig tatt kontakt tidligere for å få hjelp, dersom de hadde visst om 
tilbudet.  
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«Det er ingen som prater om det, det er kun om man vet at en unge har ADHD, for 
eksempel, at man vet at man kan få litt hjelp eller samtaler og sånne ting. Men når det 
bare er vanlige problemer og trass og forskjellig, så tror jeg veldig mange tenker at det 
går nå vel bare over, eller det må nå bare være sånn. Men hadde det vært som det var, 
ei stund til, så hadde jeg nok måttet flytte bort ei stund tror jeg, alene …  Så det må 
reklameres litt mer for!» 

4.2 EKSEMPEL: «NINA» 

Nina kan fortelle at barnet hennes på fem år hadde «slått seg helt vrang»:  

«Etter at vi ikke hadde sovet på omtrent to måneder, tok jeg kontakt med 
helsestasjonen, da hadde jeg rett og slett bare møte med dem og fikk tips om hva jeg 
kunne gjøre og sånn, og så dro jeg hjem og prøvde dem, men han var enda så i 
opposisjon rett og slett at jeg kom ingen vei med det. Så begynte han å utvikle dette i 
barnehagen også, de begynte å reagere i barnehagen også». 

Nina forteller at hun først kontaktet helsestasjonen for å fortelle at hun nesten ikke hadde 
sovet på et par måneder, og halvannen måned etterpå tok barnehagen kontakt med 
helsestasjonen, og da ble saken lagt fram for TIMS. Idet problemet var meldt inn til TIMS, gikk 
alt fort, kan hun berette: 

«Da skjedde ting veldig fort, egentlig. Og da kom vi inn på et lite møte, så ble det sagt 
de hadde et sånt team som kunne bistå, og vi sa bare ja, ha og amen, vær så snill! Så 
sånn fikk vi det, rett og slett gjennom helsestasjonen. Det gikk veldig fort, jeg tror det 
tok under en halv måned. Det gikk veldig raskt til vi fikk innkalling. Ja. Det gikk veldig, 
veldig fort. Effektivt!»  

Møtetidspunktet ble først avtalt muntlig, og så fikk de skriftlig innkalling til møte, forteller 
Nina. Hun sier at Stafettloggen ble brukt, og denne omtaler hun som genial:   

«De hadde sånn Sampro på nett, sånn individuell plan på nett, med innlogging. Og det 
var så kjekt, for da går du bare inn og kan lese alt vi har snakket om, og jeg kan legge 
inn en blogg om hvordan barnet har vært, hva vi har registrert, og så svarte de meg, og 
så satte vi opp møter. Og så får jeg hele tiden meldinger på telefon. Og så går jeg rett 
inn og får det. Det ble satt opp rett etter TIMS-møtet. Det er så kjekt, da kunne jeg gå 
inn på det og skrive at vi har lagt merke til sånn og sånn. Jeg kan jo sende en vanlig 
melding også, men det er så greit der inne, for der kan alle lese det, hele teamet og vi 
som foreldre har tilgang».  

Denne moren forteller at de har kun hatt ett TIMS-møte, men de har også hatt hjemmebesøk 
fra TIMS. 

«Vi har hatt ett sånt stormøte, som jeg kaller det, og så har vi hatt et hjemmebesøk. 
Men like før det her stormøtet, jeg gikk jo bare og telte dagene, kan det ikke bli snart. 
Holdt på å bli litt rar hjemme. Vi kom i alle fall inn på møtet her, og like før det møtet, 
kanskje ei uke i forveien, så slo fireåringen om hjemme …. Plutselig begynte han å legge 
seg, og …» 

Sønnen viste bedring allerede en uke før TIMS-møtet, forteller hun. Vi spør om det betyr at 
problemet ble løst før TIMS-møtet. Mor svarer: 
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«Ikke løst, men du så det gikk over på bedringens vei for å si det sånn. Så, ja».  

På spørsmål om hva bedringen skyldtes, svarer hun: 

«Jeg tror, vi hadde jo snakket litt med enkeltpersoner i forveien, og også helsesøsteren 
vår som er her, nå er helsestasjonen her ganske ny for oss, klarer aldri huske navnene 
der.. Men når jeg pratet med ham, det er merkelig det, du kan gå og prøve å finne 
løsninger i hodet hele tiden. Og så sa jeg, Herregud jeg har jo prøvd alt.. Og mens jeg 
lister opp, tenker jeg, herregud, har jeg virkelig gjort det, det var ikke lurt.. jeg har prøvd 
for hardt! Hun bare smilte, du hører jo selv hva du sier for noe». 

Om TIMS-møtet forteller hun at det var «veldig mange instanser, som kom med så enkle 
spørsmål»: 

«Og det var så bra, for det var ikke noe sånn, «hva mener du med det». Det var veldig 
enkle spørsmål. Det virket som de visste på forhånd hva de skulle spørre om, så jeg 
skulle svare noe så det skulle gå opp for meg selv. Helt genialt. Jeg gikk ut herfra som 
ei lyspære! For det er et eksempel på, til å begynne med var det leggingen som var 
problemet, han hylte og ropte til halv tre hver natt, skulle ikke legge seg ( ). Det var så 
mye som skjedde. Han ville ikke legge seg på kvelden, vi var kjempeslitne, det ble ikke 
roping, for vi roper ikke hjemme. Men mye knurring, oss imellom, og det spilte ham 
mer opp». 

På samme måte som Beate, kan Nina fortelle at TIMS-teamet stilte spørsmål som fikk dem 
som foreldre til å gjøre oppdagelser selv. Og på samme måte som Beate, kan Nina rapportere 
at dette har hjulpet dem som foreldre til å komme ut av det hun omtaler som en vond sirkel. 
Nina og mannen hadde imidlertid allerede fått noen råd fra helsesøster som fungerte, men 
hun er likevel av den oppfatning at TIMS-teamet ga noe som helsesøster i seg selv ikke ville 
kunnet gi. Hun sier: 

«Absolutt, det er det ikke noe tvil om. De satt jo fra flere … Noen mer enn andre, noen 
som egentlig bare satt og observerte. Men jeg tror det var en mening bak spørsmålene 
de spurte. De ledet oss inn til å snakke om ting. Da ble vi enige om, vi finner en situasjon 
der de kunne komme på hjemmebesøk, og så lo jeg bare til de, og sa jaja. Det er jo 
legginga.. Tenkte de kommer ikke hjem på kveldstid. Og så sitter koordinatoren for 
TIMS og sier, jeg har vært med å legge mange unger, jeg! Og jeg, «seriøst, skal dere 
komme på kveldstid? Og hun bare, «Ja!» Og jeg bare, «Åh!» Jeg tenkte jo det skulle 
være på dagen mellom åtte og fire. Så de kom om kvelden i syvtiden». 

TIMS kunne tilby hjemmebesøk, og en oppfølging som de ellers ikke ville fått, sier Nina. Og 
hjemmebesøket omtaler Nina som veldig positivt. På spørsmål om hva som skjedde når TIMS 
var på hjemmebesøk for å observere, svarer hun:  

«De var aktive! De kom inn først og, ja, takk for sist, og litt sånn der. Det var egentlig 
som et vanlig besøk. De var ikke med opp og la ham i senga, men de var veldig med, 
de satt ikke bare og skrev og fulgte med. Det var som å ha gamle venner på besøk. Og 
så pratet de med ham, spurte ham litt, hva bruker du å gjøre nå, før du legger deg, og 
han svarte som en helt, vet du. Så satt de og observerte. Jeg sa til dem at jeg syns det 
var nesten litt pinlig, for jeg regnet med at han skulle gå og legge seg. Når du har bedt 
om hjelp er det nesten så du håper de skal slå seg vrang! Men han sa god natt og gikk 
og la seg, og stille var det … og jeg sto der, å nei …. De sa, det skulle jeg ikke tenke på 
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… Når vi begynte med leggerutiner, satt de litt passive og fulgte med. Og vi gjorde det 
akkurat slik vi bruker å gjøre det. Da sa jeg til samboeren min, det er veldig viktig at vi 
ikke begynner å gjøre ting annerledes bare fordi de er her, for da får vi ingen hjelp. Jeg 
følte meg litt sånn, de får jo lov å spise kveldsmat i stua, det var litt ekkelt … Men jeg 
sa, de bruker å gjøre det, og da må de bare få lov å gjøre de nå. De har dratt til seg litt 
hva vi har gjort, vi fikk tips og råd etterpå som vi har fulgt, og vi ser nå det har funket 
veldig bra. Vi hadde jo, holdt jo på med legging av begge de to minste, og da var det 
liksom, skal vi gå og pusse tanna nå? Jeg tenkte ikke på det selv, men de sa, var det et 
valg? Fikk de velge selv om de skulle gjøre det eller ikke? Om de sa nei, hva har du da 
sagt? Da skal du pusse tennene?  Da gikk det litt sånn opp for oss, si heller den, kom 
nå går vi og pusser tennene! Og, NU er det kveldsmat, kom og spis, i stedet for å spørre, 
har du lyst på brødskive. Selvfølgelig skal de ha brødskive … Det ble veldig den der. Den 
har vi jobbet med etterpå. Mange ganger på kveldstid så spør vi, skal vi gå og pusse 
tennene, og så ser vi på hverandre, åhhhh …» 

Rådene de fikk, eller rettere sagt, det TIMS fikk dem til å oppdage selv gjennom spørsmål, er 
noe Nina forteller har virket: 

«Det fungerer mye bedre nå, mindre krangling og mindre diskusjon. Og så er det det 
med valgene, da. I stedet for å spørre hva du vil ha på brødskiva, så spør vi, vil du ha 
den eller den? Gjerne et valg, men begrense det litt, hvis ikke tar det tid og drøyer ut 
og. Så den lærte vi veldig godt».  

Nina kommer flere ganger tilbake til «de geniale metodene» TIMS brukte for å få dem som 
foreldre til å gjøre oppdagelser selv: 

«Jeg har sagt det mange ganger hjemme, de legger veldig opp til at vi skal tenke selv. 
Ikke sånn, at ‘du må gjøre sånn og så må du gjøre sånn’, men legger opp til at jeg skal 
tenke selv, at åh, selvfølgelig!» 

Hun fortsetter: 

«De stilte spørsmål, men jeg er veldig god å prate! De kom jo med spørsmål, det gjorde 
de. Både åpne og lukkede spørsmål. Det var jo enkelte ting som var veldig greie. Gjør 
du sånn, ja eller nei. Men ellers åpent, hva gjør du med det, hva tenker du rundt det, 
og så er du egentlig i gang».  

Nina forteller om en åpenhet i dialogen med TIMS, spørsmål som ga dem som foreldre rom til 
å reflektere selv. 

Helsesøsteren Nina først hadde vært i kontakt med, hadde sagt til Nina at dersom hun ville, 
kunne noen fra barnehagen være med i møtet. Da hadde Nina spurt om helsesøsteren kunne 
være med istedenfor. Hun utdyper: 

«Det var litt greit å ha henne med, for hun kunne hjelpe med å komme med input om 
det var noe jeg ikke sa, for det var jo henne jeg hadde pratet med». 

Nina forteller at flere personer var til stede på TIMS-møtet, noen av dem stilte spørsmål, mens 
de andre ikke sa så mye. Vi spør henne hvordan det var, og hun svarer:  

«Akkurat på det møtet der syns jeg det var greit som det var. Hadde seks, syv personer 
begynt å stille spørsmål hadde det ikke vært så veldig … Tror det var to av dem som for 
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det meste pratet. … de presenterte seg jo, jeg ble ikke heftet ved at de satt der. 
Absolutt ikke. Men jeg syns det var veldig greit, jeg så jo de satt og tok noen notater og 
sånn. Jeg var litt nervøs selvfølgelig, men det var ikke et avhør, for å si det sånn. Jeg var 
veldig skeptisk da jeg først hørte om TIMS. Tror de fleste er litt sånn ææ når det er 
barnevern, men de fikk forklart at hun er i barnevernet, men jobber som foreldre-
veileder.. I begynnelsen var det litt sånn, æææ, men det roet seg litt fort … Det gikk 
kanskje en dag. Men det ble godt forklart, fikk den der at det er bare alle instanser på 
en gang. Klart det kan være litt skremmende først, men når du ser det etterpå, gud så 
genialt, Har tenkt på det mange ganger, tenk om det var et TIMS-team for alle, hvor 
mye som kunne være reddet. TENK om det kunne vært det … Jeg er veldig glad vi kunne 
ta det med rota med en gang». 

Nina sier at det fungerte bra at personene på TIMS-møtet hadde ulike roller hva angår det å 
stille spørsmål og komme med innspill, det «ville blitt for mye» dersom alle hadde begynt å 
stille spørsmål, sier hun. I samme refleksjonsrekke forteller hun at hun hadde vært litt skeptisk 
da de ble fortalt om TIMS fordi noen fra barnevernet var representert. Denne skepsisen 
forsvant idet de ble forklart at representanten fra barnevernet var der i egenskap av å være 
familieveileder. Det var litt «skremmende» å komme på første TIMS-møte, men hun ble snart 
rolig, og etter møtet var hennes umiddelbare reaksjon, «gud så genialt!» Nina kan fortelle om 
utfordringer hun opplevde med en av hennes eldre barn, hvor foreldrene hadde måttet løpe 
en kanossagang i systemet for å få hjelp, som hun uttrykker det. Ut fra denne erfaringen har 
Nina et intenst ønske: At det kunne være et TIMS-team for alle. Så mye kunne vært reddet om 
det hadde vært noe lignende tilbud for det eldre barnet, kommenterte hun. Nina reflekterer 
videre omkring hva hun syns var bra med TIMS: 

«Det skulle vært et TIMS-team for alle, der alle hører. Det er veldig greit. Jeg likte også 
de greiene de hadde på nett, at alle kan kommunisere der og se der. Jeg fikk selvfølgelig 
beskjed om at vi kan ringe også. Men når man ringer er man avhengig av at noen er 
der da, men dette kan gjøres når som helst. Og når de skriver noe får jeg melding på 
mobilen med en gang, og så kan jeg gå inn, og så dukker det opp alt sammen hvor de 
har vært å skrevet. Alle i TIMS-teamet og jeg og far har tilgang på det. Jeg kunne lagt 
inn barnehagen om vi ville, men har ikke behov for det. Vi har et veldig godt samarbeid 
med barnehagen, verdens beste barnehage, og jeg har vært innom mange med de 
ungene. De følger opp. Du ser at instansene jobber i lag, rett og slett. Når du skal holde 
styr på noe, flere barn som bor hjemme, kan ikke bruke 100 prosent av all energi på 
ham på fire. Og da er det godt å vite at det offentlige snakker seg mellom og ordner 
opp. Jeg vil absolutt anbefale TIMS til alle! De er helt geniale. Det jeg har satt mest pris 
på er at de er der alle sammen på en gang. Det er så greit at alle er der, du slipper 14 
møter og be om fri fra jobb. De snakker sammen, gir meg beskjed, og ordner for oss. 
Uten at vi skal slippe å mase og gå rundt. Om du booker møte med en instans tar det 
14 dager, og så sier de det er en annen instans som er bedre, og så går det fort et halvt 
år … Men her hadde du det i gang med en gang. Du får den grunnleggende hjelpen på 
en plass, og slipper å gjenta deg til alle og enhver». 

Nina sier at hun har virkelig opplevd at hjelpeinstansene arbeidet sammen i kontakten hun 
har hatt med TIMS, og som foreldre har det gjort ting utrolig mye lettere – all hjelpen kunne 
fås på en plass, de har sluppet å bruke mye tid på å lete rundt i systemet, og sluppet å måtte 
gjenta seg «til alle og enhver». Stafettloggen er også noe hun opplever som svært positiv, noe 
som muliggjorde lett dialog med personene som var inne i bildet for å hjelpe. 
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Det er bare en ting hun ønsket var annerledes, og det var at TIMS-teamet skulle vært bedre 
kjent blant foreldre: 

«Jeg visste ingenting om TIMS, og jeg vet egentlig ganske mye om sånt siden jeg har 
barn i alle aldre. Jeg visste ikke om det. Skulle ønske flere visste at de er der. Bare at 
folk vet om at de er der! Jeg syns de var helt geniale. Fordi alle er der på en gang, du 
slipper å sloss og bruke energien din på slikt».  

Og nok en gang kommer hun inn på hvor positivt hun opplevde TIMS, og føyer til ytterligere 
aspekter hun mener var bra: 

«De har vært veldig positive, stilt opp, det har ikke gått lang tid, det har ikke vært noe 
hakking på oss, vi har fått lov å styre showet. Og det har ikke vært noe inntrenging på 
privatliv holdt jeg på å si, og det har heller ikke vært noe sånn de skal på hjemmebesøk, 
vi fikk selv velge situasjon, de kom på kveldstid, bare det syns jeg var helt fantastisk. 
Jeg har ikke noe jeg ønsker skulle vært annerledes, syns det har vært utrolig bra! Det 
har vært helt fantastisk. Fått sjansen å ta det med roten før det utvikler seg».  

At TIMS kunne bidra så raskt med hjelp, at de som foreldre ikke opplevde «å bli hakket på», 
og at de opplever å ha fått hjelp på sine egne premisser, ble trukket frem som betydningsfullt. 
De fikk tilbud, og de kunne velge: «vi har fått lov å styre showet». Alt dette har bidratt til at de 
har kunnet ta problemet med roten før det utviklet seg, forklarer hun. Nina avslutter med 
dette utsagnet:  

«Det er fantastisk å få hjelp, så kjapt og så effektivt, uten at jeg har måttet gjøre meg 
sliten for å få hjelp. Mens man får hjelp får man tid til å hente seg inn. Det er det jeg vil 
si er det beste med hele TIMS-teamet, du slipper å sloss …» 

4.3 FLERE ERFARINGER 

4.3.1 VEIER INN TIL TIMS 

Foreldrene i de resterende intervjuene kan fortelle om litt ulike veier inn til TIMS. To kontaktet 
TIMS selv direkte, resten fordeler seg mellom å ha kommet inn via skole og barnehage.  

To mødre forteller at det var skolen som tipset om TIMS da de opplevde problemer med sine 
sønner, og de var fornøyd med det: 

«Jeg tenkte at det var et ledd i en prosess som hadde vart i noen år, så jeg tenkte at 
det var for så vidt helt ok at de kom inn». 

«… da viste de med engasjement at de ville løse dette her og hjelpe gutten vår, at han 
ikke ble bare gående med det. Så det var jo litt fortvilende for alle, for gutten og for 
oss og for skolen og for de andre elevene som sinnet hans gikk ut over, ikke sant. Sånn 
at det var veldig fint at de åpnet opp for å finne en løsning. Så jeg syntes det var veldig 
bra. De diskuterte jo litt frem og tilbake om at det var det rette for ham, eller om det 
kanskje var mer rett at han hadde samtale bare med helsesøster eller noen andre 
passende helsepersonell. Og da kom vi fram til det at vi prøver dette her TIMS».  

To fedre fikk også høre om TIMS gjennom skolen i forbindelse med at sønnene deres hadde 
problemer. I den ene saken var det kontaktlærer som informerte om TIMS. Disse fedrene 
kommenterte valget om å kontakte TIMS på følgende måter: 
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«Det utartet seg sånn at han ble sint da, at han ble lett trigget til å bli sint. Og for å 
klare å løse dette her så tenkte jeg at vi skulle prøve med dette her TIMS da».  

«Og da følte jeg at jeg har truffet rett når jeg tok kontakt med TIMS». 

En mor beretter at hun fikk høre om TIMS gjennom barnehagen da foreldrene drøftet 
utfordringene de opplevde med ansatte der: 

«Det var jo egentlig gjennom barnehagen. For vi hadde en situasjon der vi hadde behov 
for å bruke TIMS for å finne løsning på ting. Og det var egentlig barnehagen som nevnte 
TIMS og ønsket å prøve det for å se om de hadde muligheter for å finne ut av ting og 
sånn».  

Også en far forteller at barnehagen tok kontakt med TIMS, og han understreker hvor viktig 
han syns det var med TIMS-møtet: 

«Jeg ønsker jo selv å møte opp på det møtet for å da finne en løsning på det problemet 
vi hadde, den saken vi hadde på en måte og hadde behov for å ha assistanse på. Så 
følte jo det at klart jeg måtte være med på møtet, det følte jeg jo absolutt».  

En mor var først i kontakt med helsesøster på familiesenteret for å få hjelp, og det var her 
TIMS ble foreslått, «for å spørre mer, hva er dette her for noe, og hva kan man gjøre 
eventuelt».  

En annen mor som fikk vite om TIMS gjennom barnehagen, kommer inn på hvor raskt det hele 
gikk da de først tok kontakt med TIMS: 

«De spurte meg vel egentlig om det var greit at vi tok et møte med dem og fortalte 
meg hva det var og … ja … i forbindelse med han ene sønnen min som både vi og 
barnehagen strever litt med, at vi ikke visste helt hvordan vi skulle møte ham best 
mulig. Så sa hun, hei har du hørt om TIMS? Nei sa jeg, det har jeg ikke. Så snakket vi 
bare fort og så fikset hun en time, og det gikk kjempefort. Vi fikk time uka etter mener 
jeg».  

Felles for foreldrene som er sitert ovenfor, er at de visste lite eller ingenting om TIMS før det 
ble foreslått av skole eller barnehage, men samtlige ønsket å prøve TIMS da det ble foreslått.  

En annen far kan imidlertid fortelle at han kjente til TIMS både gjennom media og gjennom 
sin egen stilling. Da noen på familiesenteret foreslo TIMS, var det ikke noe nytt for ham, og 
han tenkte umiddelbart at det kunne «være en løsning for meg på en måte å få hjelp i min 
problemstilling i forhold til min sønn». En mor forteller også at hun kjente til TIMS fra sitt eget 
arbeid, og fant det naturlig å ta kontakt med teamet direkte da de opplevde problemer. En 
siste forelder har også positive erfaringer med TIMS, men måten de ble introdusert for TIMS 
av skolen var alt annet enn positiv:  

«… i et møterom med to andre foreldre til stede som ikke hadde noen ting med det å 
gjøre. Så det var en veldig spesiell opplevelse. [ ] Selve prosessen for å møte TIMS den 
var jo ikke akkurat noe hyggelig. Den ble jo mer tvangslagt av skolen. Men når vi fikk 
møte TIMS så ble jeg veldig positivt overrasket. For det var jo … de var jo helt utrolige. 
De så jo … det var jo for vår fordel at de kom inn. I mitt hode så har skolen handlet feil. 
Men det virket som den TIMS-gruppa er litt enig, men de kan nå ikke stille noe parti så 
de … de hjelper jo begge parter».  
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Da TIMS-møtet først ble avholdt, var det en positiv opplevelse, sier hun, og selv om hun mener 
at TIMS hjalp begge parter, sitter hun også med et inntrykk av at TIMS-teamet var på hennes 
side, og var «litt enige» med henne. 

For de fleste foreldrene vi snakket med, var TIMS den første instansen de var i kontakt med 
for å få hjelp. Noen hadde imidlertid snakket med helsesøster først, og en forelder kan fortelle 
at før hun hørte om TIMS, hadde de vært i kontakt med BUP, PPT, helsesøster, fysioterapeut, 
fastlege, «you name it». Hun utdyper: 

«Jeg har egentlig gjort det som jeg er blitt anbefalt av lærer, skole. Men alt har ikke 
hatt den effekten som de mente at det skulle ha. Som jeg har sagt hele veien, jeg er 
åpen for det meste, men det må ha en effekt ellers så er det ikke vits i».  

En mor som forteller at sønnen hadde hatt noen møter hos helsesøster før de kom til TIMS, 
beretter: 

«Nå er min sønn ikke så veldig ivrig på å prate med fremmede, så den dialogen har ikke 
vært helt god».  

For dem var et møte med TIMS mer hensiktsmessig, rapporterer hun. En annen mor forteller 
at de også har vært med på et par familiemøter. Når vi spør om forskjellen på familiemøtene 
og TIMS-møtene, sier hun: 

«På familiemøtet så var PPT og BUP inne i bildet. Så han fikk jo den oppfølgningen han 
skulle ha. Jeg skulle jo ønske at egentlig BUP kanskje også var på TIMS. Jeg synes det er 
tungvint å komme seg til BUP hvis man føler at man har behov for dem, jeg synes det er 
en tung løype. Jeg ønsker at BUP skal være involvert og jeg vet jo at det må gjennom legen 
også, sånn at … ja».  

4.3.2 OM TIMS-MØTENE 

TIMS-møtene beskrives generelt av foreldrene vi snakker med, som en arena hvor de ble både 
hørt og sett. En mor omtaler møtene slik: 

«Møtene var veldig bra egentlig. Jeg følte at de lyttet til det jeg sa og jeg følte også at 
det var en rolig og god stemning og de var veldig klar på hvem som snakket, at de ikke 
på en måte avbrøt hverandre og … Sånn jeg følte meg hørt og sett».  

Ulike varianter av budskap om god dialog og det å bli lyttet til, går igjen:  

«Jeg følte at de førte en god dialog og at vi ble hørt på det som vi sa, det følte jeg 
absolutt».  

«Jeg tenker at de er veldig konstruktive og har gode forslag, å sette seg ned og ta en 
god dialog for å prøve å se løsninger på en del problemer, det tror jeg de kan være 
veldig behjelpelige med».  

Det å slippe selv å navigere rundt i hjelpesystemet, noe som påpekes som belastende og 
tidkrevende, dras fram av foreldrene. Videre, dette med at ord følges opp med handling står 
sentralt i foreldrenes beretninger: 

«Vi får jo en del oppgaver som vi må utføre til neste møte, og jeg føler at de møtene 
har vært bra. For det har blitt møtt opp med handling etterpå og ikke bare prat, tomt 
prat, så det synes jeg har vært bra».  
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Flere snakker om at de har fått det de omtaler som «lekser», ting de skal gjøre og prøve ut til 
neste møte, for så å ta det videre ut fra erfaringene man gjør seg med det. En mor forklarer 
«leksene» slik: 

«Det første var jo det at skolen måtte prøve å gjøre tiltak for å få mer ro i klassen sånn 
at det ble lettere for han gutten vår å konsentrere seg og forholde seg rolig og sånne 
ting. Og så var det jo det at vi måtte motivere ham til å følge med på skolen, prøve å 
høre. Og det har jo vært en jevn stigning siden første møte».  

Hun forteller at ting er blitt bedre, og «er i stadig bedring». Det som omtales som konstruktive 
og gode forslag, fin dialog, finne løsninger, og ord som faktisk følges opp med handling, er 
forhold som dras fram som bra med TIMS. En far sier dette: 

«Det var et veldig fint møte. Vi følte oss vel veldig godt ivaretatt. Når vi kom dit så var vi 
jo litt sånn usikre på hva er det vi skal. Snakke om datteren vår, ja vel, men hva skjer her. 
Men de presenterte seg alle, sa hvor de jobbet og hva de jobbet med, og at hvis vi ikke 
hadde behov for dem så skulle de trekke seg ut. Vi var veldig imponerte da vi gikk ut 
derifra, vi var helt sånn «Yes, yes, endelig!». Vi har jo flere barn, og alle har jo sine 
forskjellige problemer. Så vi er litt vant til at møter er litt sånn jada, jada, alle skal sitte 
og snakke og si … at man ikke kommer noen vei. Men vi følte at dette her … altså, vi ble 
veldig imponerte og liksom «wow, så bra, hvorfor har vi ikke hørt om det før!» 

En mor kontrasterer opplevelser hun hadde for over 15 år siden, da hun og mannen var innom 
«både familievernkontor og helsestasjon»: 

«Og da ble vi ikke hørt i det hele tatt. Så jeg sa jo klart ifra nå denne gangen at hvis at 
vi skal snakke om ting her så må det jo være faktisk for at vi skal få hjelp og ikke bare 
for at dere skal høre om våre problemer og ikke … at det blir liksom mest sånn sladder, 
tenker jeg da. For da, for mange år siden, så fikk vi ingen hjelp. Men det gjorde vi jo 
denne gangen da». 

Hvorvidt foreldre vi snakker med, har hatt kontakt med personer i TIMS utenom TIMS-møtene, 
varierer. Felles er imidlertid at samtlige opplever å ha fått sine behov dekket i så måte, de som 
har hatt behov for en telefonsamtale med noen i TIMS, har fått det, andre har ikke opplevd 
det behovet.  

4.3.3 VIRKNINGER AV TIMS 

Foreldrene har positive betraktninger omkring TIMS-møtene. De kan også fortelle at disse 
møtene har vært med på å hjelpe dem, problemstillinger er blitt utbedret og løst: 

«Jeg følte at vi fikk hjelp. Det vi mest fikk hjelp til det var jo å se det på en annen måte. 
Barnet det var snakk om var vel 3 år da og jeg strevde med hvordan jeg skulle … ja, jeg 
og barnehagen for så vidt … hvordan vi skulle møte ham. Og det fikk vi veldig god hjelp 
til å snu, måten vi tenkte på. Vi fikk beskjed om å prøve, «har dere prøvd dette», helt 
enkle ting. Jeg tenkte «ja da, det der vet jo alle», men liksom å trekke seg litt tilbake og 
se; kan dette hjelpe, og fikk en plan for hva vi skulle prøve, og så skulle vi møtes og se 
om det hadde fungert. Og jeg fikk også inntrykk av at vi kunne ha bedt om mer hjelp 
eller annerledes hjelp hvis ikke det hadde funket. Men for oss så var det liksom 
snupunktet, at det bare gikk oppover derifra».  
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En annen mor sier dette: 

«De hadde jo mye gode løsninger på ting, på hvordan man kunne håndtere ting og 
hadde gode tips og råd og stilte litt krav kan du si til barnehagen på et vis for å høre 
med de hvordan de håndterte saken og … Ja, jeg synes de stilte en del krav til 
barnehagen som kanskje var lite tenkt på tidligere egentlig. Det jeg vil påstå er at på 
det møtet så ble man jo på en måte litt mer klokere og sterkere, hva og hvordan man 
liksom kunne håndtere ting. Jeg sitter i hvert fall igjen med en god følelse av det at 
TIMS hjalp oss med å få ting på plass på en måte. Og det samme med det å få 
barnehagen til å reagere på en litt annen måte».  

Hun sier at de har opplevd å bli «klokere og sterkere» av TIMS-møtet, og bedre rustet til å 
håndtere problematikken de opplevde. Denne saken er avsluttet nå, og hun opplever at 
problemene er løst: 

«Den hendelsen som vi hadde behov for hjelp for, den er borte på jentungen, sånn at 
det var suksess rett og slett». 

Hun forteller at de som foreldre fikk «hjelp til å få ting på plass», men også at barnehagen fikk 
hjelp til «å reagere på en litt annen måte». Gjennom endringer i barnehagen og hvordan de 
som foreldre håndterte situasjonen, ble problemstillingene løst. En far forteller at både de 
som foreldre og barnehagen hadde utbytte av møtet: 

«Vi hadde et møte senere der de spurte, og vi satt bare der og smilte, ja det går så bra 
hjemme, og barnehagen sa det går bedre her også, vi ser at det funker, men det tar litt 
lengre tid. Og da var vi bare enige om at det skulle bare mangle for det er et annet 
miljø. De var også tydelige på at det hjalp der. ( ). De andre elevene på skolen de husker 
jo veldig godt at han ble veldig lett sint, sånn at veldig ofte så kommer det sånne 
triggere for å få ham sint. Og han er blitt veldig flink til å takle det der. Så han har fått 
noen veldig gode verktøy».  

Noen av barna som foreldrene har opplevd utfordringer med, har primært hatt problemer 
hjemme. Andre har hatt problemer i barnehagen eller på skolen, og atter andre både hjemme, 
på skole og i barnehage. Hvorvidt skole og barnehage har vært med på TIMS-møtene 
foreldrene har hatt, avhenger av hva som har vært vurdert som hensiktsmessig i hver enkelt 
sak. Noen foreldre har også opplevd skolen eller barnehagen som problemet. En mor forteller: 

«Vi hadde vel to møter med TIMS hvis jeg ikke husker feil. Jeg synes at de fikk ting gjort 
med barnehagen. For barnehagen visste jo ikke helt hva de skulle ta i ferd med og på 
en måte gjøre, og jeg kom jo selv med en del forslag på ting og tang, men som ikke da 
ble hørt, sånn at jeg følte jo det at vi fikk sagt mer ifra hvor skapet skulle stå på en 
måte, og det virket som at de fikk barnehagen til å reagere litt kan du si på en måte, 
hvis jeg kan si det».  

En annen mor forteller om utfordringer knyttet til skolen:  

«Det jeg synes er rart ved det her, det er at ungen som de beskriver på skolen, kjenner 
ikke vi. Så det er veldig frustrerende og forvirrende». 

Hun opplever det også som at skolen ikke «gjør sine lekser» etter TIMS-møtene:  
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«Lærerne får jo sine lekser og vi har fått våre lekser og … Dessverre så får nå ikke disse 
lærerne til å gjøre sin lekse. Siden januar så skulle de ha tatt noen sånne tester på han, 
og jeg tror de kanskje har fått gjort en test, men de er ikke helt ferdig med den. Så det 
er jo veldig skuffende ifra skolens side at ikke de klarer å få det gjort. Og TIMS de står 
på, kommer med gode råd og … både til skole og oss.  

Hun sier altså at TIMS «står på», men at «skolen ikke følger opp», og dette har betydning for 
hvilke resultater de kan oppnå. En annen mor som også har opplevd skolen som et problem, 
kan imidlertid rapportere positive endringer med nettopp skolen. Hun sier de som foreldre 
har fått «kjempehjelp»: 

«Nå skjer det noe, nå har vi kjempet om det her i mange år om å få tilrettelagt, både 
med den eldste ungen vår og han som det gjelder nå, på den samme skolen. Men de 
ville ikke høre. Men når TIMS kom inn i bildet så begynte det jo å skje ting». 

Når vi spør om de fikk råd og innspill som gjorde ting lettere, sier hun: 

«Ja, jeg vil nå heller si at skolen fikk råd og innspill for at de skulle få ting til å fungere».  

En annen mor forteller noe av det samme. TIMS-møtene har bedret situasjonen hjemme, men 
hva som skjer på skolen vet hun ikke: 

«Men nå hører jeg ikke noe fra skolen og nå … Og ikke merker jeg noe på skolen heller 
noen effekt av det skolen gjør. Jeg har spurt mange ganger, men de sier de holder på 
og jobber med det, men det har ikke kommet noe fram om det da. Det fungerte veldig 
bra dette med at jeg og guttungen min samarbeider bedre, det går bedre på 
hjemmebane. Men det er dette med skolen som jeg … det er det eneste jeg har å sette 
fingeren på».  

En far beretter at både skole og PPT har vært veldig behjelpelige i kjølvannet av TIMS-møtene: 

«Ja det gjør jeg absolutt. Vi har gått videre i saken og vi blir fulgt opp, og han får hjelp 
ifra forskjellige plan og skolen er også veldig behjelpelig og PPT har vært inne i bildet 
og …» 

En mor kan fortelle om bedringer fordi skolen har fått et annet perspektiv på 
problemstillingene etter TIMS-møtet. Nå har sønnen det bedre på skolen, beretter hun: 

«Vi har en veldig god dialog med lærerne og de har fått forståelse de også hva som kan 
være årsaken og hva som ligger i bunnen, sånn at de har fått kanskje et litt annet syn 
på en del situasjoner av det som har vært problemet, ja».  

Flere foreldre formidler at forbedringer de har opplevd i kjølvannet av TIMS-møtene har 
forplantet seg på en positiv måte. En mor forteller at samarbeidet med far ble bedre: 

«Jeg tror i forhold til barnet så tror jeg det at samarbeidet med far ble ti ganger bedre 
enn det noen gang har vært på mange, mange år. Jeg tror han fikk også en helt annen 
forståelse for situasjonen, det vi har levd med og det vi har med. Jeg tror han plutselig 
så i et annet perspektiv med de møtene som vi har hatt der. Så det tror jeg absolutt, at 
det ga noe positivt».  

Felles for foreldrene vi snakket med, er at de har opplevd at TIMS har vært «på deres side», 
eller at TIMS vil «barnets beste», som en mor sier: 
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«Egentlig så synes jeg de er veldig nøytrale. De er åpen for å høre oss alle. Og så vil de 
til syvende og sist barnets beste». 

4.3.4 SKULLE NOE VÆRT ANNERLEDES MED TIMS? 

Flertallet av foreldrene vi snakker med, har ikke noe de skulle ønske var annerledes med TIMS. 
En mor sier det slik: 

«Jeg syntes det fungerte bra sånn som det gjorde, og har egentlig ikke noe å klage på 
sånn sett. Vi oppnådde målet vårt og jeg følte i hvert fall det at TIMS sa ifra hva de 
mente og sånt. Og det samme med dette her at hvis barnehagen gjorde ting på en 
måte som de ikke skulle gjøre, så følte jeg ikke at de tok parti med barnehagen og 
støttet barnehagen på noe vis, sånn sett. Og jeg fikk jo bilde av også det at barnehagen 
var superfornøyd med hjelpen fra dem også. For de har jo heller ikke hatt en sånn 
situasjon som det var snakk om, og visste ikke helt hvordan de skulle håndtere det. Og 
da er det klart da blir det en liten prøvelse og kanskje litt feiling og sånt før man treffer 
helt. Og det var derfor vi valgte å bruke TIMS, for å få hjelp til det rett og slett».  

En far konkluderer likeledes: 

«Vi hadde jo egentlig kun en positiv erfaring der vi ba om hjelp og fikk det raskt og det 
var hyggelige folk og det hjalp». 

Den forelderen som hadde opplevd at skolen ikke opptrådte riktig hva angår måten TIMS ble 
introdusert på, synes naturlig nok at skolen skulle handlet annerledes: 

«Selve invitasjonen til TIMS kunne godt ha vært gjort på en annen måte. Han gutten 
vår hadde gjort noe dumt på skolen, så det ble jo et møte med foreldrene til den andre 
ungen. Og mens de var i samme rom så ble vi påtvunget at vi måtte på TIMS. Det har 
jo ikke de andre foreldrene noen ting med».  

Men selve TIMS er det ikke noe å utsette på: «TIMS, de har bare gjort det godt». 

Et par foreldre sier de har vært fornøyde med TIMS, men de gir uttrykk for at de syns 
oppfølgingen ble avsluttet for tidlig: 

«Vi fikk jo en del gode samtaler om en del ting, det gjorde vi jo. Men vi hadde jo bare 
tre møter og så ble det jo avsluttet, og jeg følte kanskje litt på at det var litt tidlig å 
avslutte. Men det ble nå bestemt at vi skulle avslutte. Jeg satt med en liten sånn rar 
følelse etterpå og lurte på hva var dette her egentlig». 

Noe av årsaken til at hun savnet mer oppfølging, handler om den større konteksten som 
problemene de tok opp i TIMS utspilte seg innen. Det hadde også vært andre tunge hendelser 
i livet, hvor de som foreldre opplevde å bli stående veldig alene:  

«Jeg sa det på et av de siste møtene at jeg følte kanskje vi skulle ha hatt flere møter. 
Men de anså at det var ikke behov for noe mer, og de valgte å ta en … at behovet var 
ikke der for dem lenger, og da måtte jeg eventuelt ha andre ting. Jeg føler litt på at det 
ble litt sånn hengende i lufta egentlig, og så følte jeg egentlig ikke at … Nei jeg vet ikke, 
jeg følte at det ble for kort, det ble for lite. De skulle egentlig vært inne tidligere, det 
er noe med den der prosessen, når tid kommer de inn og når tid er behovet, sant. Så 
jeg skjønner jo litt av den biten».  
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En annen mor kommer også inn på at hun skulle ønske at sønnen fikk litt oppfølging fremdeles: 

«For det er jo episoder ennå som skjer selvfølgelig. Jeg mener ikke at man ikke skal ha 
lov til å bli sint av og til, det blir man alle sammen. Og det er jo en helt … det er vår 
natur det. Men jeg tenker at hvis han har … For jeg tror han går veldig lett og grubler 
på ting og blir usikker og sånne ting. Og da er det jo ikke alltid så artig å prate med ho 
mamma eller han pappa, da er det veldig greit å snakke med noen andre».  

Et forhold er imidlertid alle foreldrene enige om skulle vært annerledes: TIMS skulle vært 
bedre kjent blant foreldre. En mor sier det kunne vært greit å vite om TIMS tidligere, fordi hun 
hadde trengt bistanden de kunne gi, på et tidligere tidspunkt. En annen sier at hun er veldig 
fornøyd med TIMS, og det eneste hun ønsker var annerledes, er at TIMS var mer synlige for 
foreldrene: 

«Det er ingen ting sånn som blir opplyst om på foreldremøter eller kontaktmøter eller i 
skolesituasjonen generelt. I hvert fall ikke på skolen hvor sønnen vår går. Så det er liksom 
det at du må ha et veldig reelt problem holdt jeg på å si. Og så tenker jeg også at 
foreldrene må være litt ressurssterke. Og det er jo mange foreldre som ikke er det. Sånn 
at … ja, det er vanskelig å si. Men jeg synes i hvert fall at TIMS kunne ha vært litt mer inne 
i bildet og litt mer opplyst for foreldre også. For jeg vet jo ikke bare på denne her skolen, 
men andre skoler også at foreldre selv har vært litt fortvilte i klassesituasjoner». 

4.3.5 DET VIKTIGSTE MED TIMS 

Vi stilte alle foreldrene spørsmål om hva de syns var viktigst med TIMS. En mor sier dette: 

«Jeg føler jo at man har fått forståelse for problemet. De har lyttet, og jeg har følt at 
de har hatt forståelsen for problemet, prøvd å forklare og forstå og finne ut av 
problemet og løse problemet rett og slett».  

Hvis det skulle være behov for det, ville hun ikke vært i tvil om at hun ville gjerne motta bistand 
fra TIMS igjen. TIMS er også noe hun kan anbefale til andre foreldre: 

«Ja det er klart, hvis det er noen som har problemer med et eller annet (…), så er 
absolutt TIMS et team som i alle fall jeg fikk et godt bilde av og fikk god hjelp av … eller 
jenta fikk god hjelp av. Og vi som foreldre selvfølgelig også, absolutt. Jeg vil jeg absolutt 
anbefale hvis behovene er der».  

En annen forelder svarer slik på spørsmålet om hva som har vært det viktigste for henne hva 
angår kontakten med TIMS: 

«At det tok så kort tid før vi fikk et møte, absolutt. Det er det som står klarest for meg. 
Jeg var så lettet, for vi hadde gått så lenge og ventet på alle mulige instanser, og så var 
det bare å sende en mail, og så var det yes, kom på møtet! Og de satt der så mange … 
( ). At de hadde liksom tid å komme alle på en gang, og sitte der og ta på alvor disse 
problemene som for meg var helt sånn altoverskyggende, selv om det høres kanskje ut 
som småting på en måte ellers, at jeg ble veldig glad for at det gikk så fort og at vi ble 
ordentlig tatt imot».  
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En far beskriver det viktigste med TIMS på denne måten: 

«For meg er det jo at de hørte problemstillingen min og tok tak i den og at de har 
virkelig tatt tak i den, at jeg ikke har stått alene. Og det synes jeg jo egentlig at de har 
gjort».  

Han kunne godt tenke seg til å bruke TIMS igjen, og begrunner det slik: 

«Jeg tenker at i forskjellige saker så trenger vi flere personer som ser vinkling på andre 
ting. Jeg har anbefalt TIMS tidligere og kommer til å gjøre det igjen. Men det er jo fordi 
at jeg har såpass god erfaring. Og så er det jo også fordi at ut ifra det jeg har forstått at 
de skal ha muligheten til å gjøre, så har jeg jo anbefalt TIMS. Jeg vil absolutt anbefale 
TIMS. Jeg ville egentlig dratt fram min egen situasjon i forhold til hvem som sitter der, 
hvordan de er som personer og hva slags trygghet jeg følte i hvert fall for min 
problemstilling der da. Men jeg tenker jo at måten de var på, vil den jo garantert være 
også på de andre møtene, dette med å respektere den personen som har en 
problemstilling».  

En mor sier dette:  

«Jeg har bare positivt å si om TIMS. Det er jo det at det skjer ting, at noe blir gjort, at 
vi blir hørt sånn at skolen forstår at de også må ta tak. Og selvfølgelig at vi kan gjøre 
ting litt annerledes hjemme med motivasjon og kanskje sånne ting». 

Når vi spør om hun vil anbefale TIMS til andre foreldre, sier hun: 

«Ja det vil jeg virkelig si. Hvis at de har noen form for problemer så er det … TIMS, i 
hvert fall de som er på Fauske, de er helt utrolige. Jeg har jo et inntrykk av at det teamet 
som vi har rundt oss, de vet hva de prater om, de går inn for å få ting til å fungere. Så 
plages du med at ikke skolen hører, så kontakt TIMS. Da skjer det ting. Hvis du plages i 
hverdagen med å få ting til å skje både på skole eller at du plages med å få ting til 
hjemme, så … TIMS de fikser. De har i hvert fall fått til å fikse for oss på skolen, så jeg 
regner med de klarer å fikse ting i hjemmene også til folk».  

Samtlige foreldre sier de kunne tenke seg til å få bistand fra TIMS igjen dersom det skulle være 
behov for det, og bekrefter at de ville anbefalt TIMS til andre foreldre. En mor begrunner det 
slik:  

«Jeg tror jo at vi som foreldre også har en tendens til å låse oss fast i en del mønster 
og kun se ting fra én side, vi som mange andre. Sånn at bare det å få mulighet til å åpne 
horisonten og kanskje ikke være så redde for at noen er ute etter å ta deg eller … ja. 
Det er jo flere perspektiver når du får flere inn for å se an en sak. Og fokuset handler 
om å gjøre det som blir best mulig for ungen, ikke best mulig for foreldre eller best 
mulig for lærere eller … Det handler jo om de ungene som har det vanskelig. Og det 
tenker jeg jo at tilsynet vil være med på å gjøre, det å sette den ungen i fokus og hjelpe 
dem som er rundt. Jeg tror at de i større grad kan hjelpe oss til å se at i disse sakene 
med unger så er det ofte de voksne som må inn og gjøre noe. Det er jo ikke ungene 
som må forandre seg, det er jo de voksne som må gjøre et eller annet som gjør at ting 
blir greit for ungene. Og det er jo uansett hva det er snakk om, om det er snakk om 
ADHD eller sosiale problemer eller uansett tenker jeg. Det er jo vi som legger til rette. 
Og det tror jeg at TIMS-teamet kan kanskje i større grad klare å sette fokus på».  
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En far forteller at barnet også fikk være med i TIMS-møtene, «og fått være med å bestemme». 
Dette omtaler han som positivt, og han vil «absolutt anbefale TIMS til andre foreldre.  

«Jeg ville forklart det med at det er mange instanser, et vidt spekter blant de som sitter 
i panelet, så du får jo hjelp på alle områdene som trengs for å få hjelp med nesten 
uansett hva man sliter med».  

Han sier de føler de absolutt har fått den hjelpen de trengte: 

«Og jeg anbefaler det videre til alle som vil høre på og nøler ikke med å ta kontakt igjen 
dersom det er noe jeg føler jeg står fast eller trenger råd eller veiledning til, hva som 
helst, hvem jeg skal snakke med, hjelp. Jeg har faktisk gjort det, og det jeg sier det er 
at det er … du har på en måte alle samlet, at du får mye kompetanse, mange … ja altså 
de forskjellige instansene som kan både peke i rett vei og gi råd og … Ja det … ikke 
minst kort ventetid. På Fauske der som vi bor, er det jo gjerne … altså, alt tar sånn tid. 
Jada, det er henvist, jada, det er henvist, men det er jo mange måneder det er snakk 
om. Men TIMS-teamet som sagt, de … Vi kontaktet dem vel en torsdag og fikk avtale 
med alle sammen tirsdag uka etter. Sånn at du føler at du blir tatt på alvor og at dette 
… det haster for oss, ok, ja, men da … vi kommer. Det er fagpersoner fra mange 
forskjellige instanser, så de har mye å by på. Ja det er vel det jeg har sagt egentlig, at 
det er … jeg har nevnt de forskjellige som jeg husket var der, og at de tar et møte med 
alle det gjelder og så tar vi det liksom litt derifra, men at det er veldig sånn lav terskel, 
og det er ikke noe stress».  
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5 BARNEHAGER OG SKOLERS ERFARINGER 

5.1 BRUKEN AV TIMS 

TIMS bruks i dag av samtlige barnehager og skoler i Fauske kommune. Som tidligere beskrevet, 
har TIMS møter etter behov i skolene og både faste møter og møter etter behov i 
barnehagene. Da vi gjennomførte studien, benyttet en av de 10 barnehagene i kommunen seg 
av TIMS bare ved behov. Dette ble begrunnet med mangel på tid til slike møter tre, fire ganger 
i året. Det ble imidlertid gitt uttrykk for at de har «mistet noe» ved å velge bort faste møter. 
Vi blir forklart at «småsaker» som de antar vil ta bare tretti minutter å snakke om, føles for 
lite til å innkalle til møte for å drøfte. De lar derfor være. Da de hadde faste møter, kunne slike 
«småting» tas opp på slutten av møtet: 
  

«Jeg føler ikke jeg kan be om en halvtimes prat, mens på tverrfaglig team så kunne 
man liksom «så har jeg en liten ting», og så tok man det opp ( ). Men det er ikke sånn 
at jeg føler at det må vi ha tilbake».  

 
Tverrfaglig team som tidligere hadde ansvar for møter i barnehagene, har en del fellestrekk 
med TIMS-teamet. Samtidig er det også forskjeller. I intervjuer med representanter fra ulike 
barnehager spurte vi blant annet om hvilke endringer introduksjonen av TIMS representerte 
for dem. En av forskjellene som pekes på, er at TIMS tilbyr muligheten til å ta møter etter 
behov, noe flere nevner som en stor fordel: 
 

«Når vi hadde tverrfaglig team, så plottet vi inn fire møter i året, og det var det. Men 
det er så lett å få tak i TIMS. Du trenger ikke å vente til august når du har utfordringer 
i juni».  

 
Med TIMS får man altså muligheten til å ta tak i utfordringer umiddelbart. En annen forskjell 
som dras fram, er at TIMS er et fast team, mens med tverrfaglig team «kom de som kunne 
komme». At TIMS er et fast team, omtales av flere som «veldig greit». I tillegg har TIMS en 
koordinator man kan kontakte, noe som betyr at skolene og barnehagene slipper å bruke tid 
på å vurdere hvilke instanser som bør inn, eller ringe rundt for å finne tidspunkter som passer 
for alle. Terskelen for å kontakte koordinatoren i TIMS omtales som lav, og enkelte forteller at 
der de tidligere hyppigere kontaktet for eksempel helsesøster og PPT direkte, tar de gjerne 
kontakt med koordinatoren først, for å få råd om hvem de skal snakke med. At TIMS-teamet 
har en fast «TIMS-dag», tirsdager, er også med på å redusere tiden det tar for å få samlet alle 
raskt. De tidligere tverrfaglige teamene omtales som «kanskje litt mer sårbart» enn TIMS:  
 

«Vi slet med at alle møtte. Enten kom ikke barnevern eller PPT eller ditt eller datt. Vi 
brukte også dem, men når de nå er TIMS, da møter alle. Det er ikke noe valg. Slik jeg 
har forstått, har de TIMS-tid på tirsdager. I tverrfaglig team var alltid en av dem borte. 
Nå vet jeg at de kommer». 
 
«Det var kjempevanskelig, nesten bare å gi det opp! Nå har vi tirsdagene. Om det er 
noe vi ønsker å diskutere, så forholder vi oss til tirsdagene. Det betyr 52 muligheter i 
året, i stedet for fire. Tilgjengeligheten er bedre og større». 
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TIMS omtales som «en mer lettvint og kort vei, veldig tydelig. Du vet hvor du får hjelp, det er 
en person du kontakter, og du trenger ikke tenke på hvem i tverrfaglig team du skal ta kontakt 
med». Samtlige omtaler dette at TIMS kan mobilisere så raskt som veldig bra, «de kommer på 
kjempekort varsel». Man risikerer heller ikke i samme grad at de instansene man trenger å ha 
på møtet, ikke kan stille. Det gjør at sakene «blir bredere belyst», blir vi fortalt. En annen 
forskjell mellom TIMS og det tverrfaglige teamet man hadde før, er at TIMS også tilbyr 
muligheten til å komme inn for å observere i barnehager og skoler. Det berettes at dette gjør 
at «sakene blir lettere løst der og da».  

5.2 TYPE TEMA OG SAKER 

Barnehagerepresentanter beskriver variasjon hva angår type tema og saker de tar opp i TIMS. 
Det berettes at det kan handle om både enkle og komplekse saker, og flere eksempler gis: 
Atferd, henting av barn ved skilsmisse (hvem skal hente, kan man nekte den ene parten å 
hente et barn om den andre sier det), utrygge barn, språk, minoritetsspråklige barn, 
foreldresamtaler når foreldrene har flyttet fra hverandre, grensesetting, vold i nære 
relasjoner, hygiene, tisse seg ut, samarbeid med skole og overgang fra barnehage til skole. En 
barnehagerepresentant forteller at de kontakter TIMS når «det er unger vi ser sliter, men ikke 
får til å snu selv gjennom vår atferd og arbeidsmåter»:  
 

«De kan ha utagerende atferd, at de gjør «rødt lys ting»: Uten forvarsel kan de bite 
eller slå, så andre blir redde, blir skadet, og må til legen. Noen slår så hardt at folk blør. 
Og de har ord og språkforståelse, men reguleringsproblem, og empatiproblem, og 
manglende selvfølelse». 

 
En person kan fortelle at de kunne kontaktet barnevernet direkte i en sak, men barnehagen 
var ikke helt sikker på om det var riktig. Siden det å ta kontakt med barnevernet gjerne 
oppleves som dramatisk for både foreldre og barnehage, valgte man å kontakte TIMS for å få 
drøftet med dem først. Flere forteller at de har tatt kontakt med TIMS i saker der de har 
opplevd «en uro», eller barn de har opplevd seg «usikre» på. Det å få en bekreftelse på at 
«ting er greit» og at de gjør de rette tingene, understrekes av mange som viktig i seg selv. 
 
Både barnehager og skoler har andre instanser de kan spille på når det er saker de trenger 
bistand til, og det gjøres en sortering av saker før de går til TIMS. En barnehagerepresentant 
sier det slik: 
 

«Det er klart, har vi unger som må innom PPT, så går vi rett dit. Ja. Da hopper vi over 
mellomleddet vi ikke trenger, for det vil bare dra ut tiden. Er det klart at det er unger 
som plages med språk, så har ikke TIMS så mye de kan bidra med. Da er det PPT som 
må på banen uansett». 

 
Han forteller også at dersom det er behov for tildeling av ressurser for å bistå barnet, så «er 
det bare PPT som kan gjøre det». Enkelte forteller at de kan være litt usikre på «om veien må 
gå om TIMS bestandig, eller om vi kan gå direkte». Dreier saken seg om for eksempel vold, går 
man direkte til politi og barnevern, men når det gjelder PPT, eller annet, «skal dette innom 
TIMS først?» 
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«Før skrev vi bare en kort liten beskjed for å registrere språk til PPT. Men nå er det mer 
omstendelig. Det er lange omveier for å få hjelp til språket. Det føles i alle fall sånn».   

 
I TIMS-møtene gjøres det også sorteringer. Vi blir fortalt at etter at saker/tema er lagt fram og 
reflektert omkring, drøftes det hva man skal gjøre videre. Skal noen henvises til andre 
instanser, og hvem skal ha ansvaret for hva? Det man blir enige om, nedtegnes i referatet. En 
person beskriver hvordan det kan foregå: 
 

«I møtene diskuterer vi også, kan vi fikse dette i barnehagen, eller skal vi henvise til 
barnevern eller noe. Eller at familiesenteret sier at «det syns jeg de skal komme til oss 
å snakke om». Er det alvorlig nok løfter vi det et hakk, men mye blir løst der. Eller at vi 
ser det an til neste møte, og skjer det noe i mellomtiden henvender vi oss heller. Sist, 
de har hatt endring på logoped-ressursen. Det kom opp i TIMS. Du trenger ikke en hel 
henvisning på 10 ark om det er logoped som behøves. På to minutter hadde hun fått 
time hos logoped i stedet for PPT-mølja som tar laaang tid».  

 
Enkelte av barnehagerepresentantene vi snakker med, har ikke opplevd å måtte gå videre til 
andre instanser i saker hvor de har hatt TIMS-møter. Andre kan fortelle at de har hatt saker 
de har gått videre med. En kan berette at når det trengs videre spesialpedagogisk vurdering, 
«da ordner TIMS mye, de får inn logoped og sakkyndig vurdering». Men det kan være en større 
utfordring å gå videre med saker som gjelder «sosiale ting»: 
 

«Er det sosiale ting, atferd, er det mye verre. Da må du nærmest be om hjelp, si at det 
er noe i familien som gjør at ungen sliter». 

5.3 DET BESTE MED TIMS 

Det å ha «folk man kan ringe til som har kompetanse» og å få «flere øyne inn» er noe av det 
som framheves som bra med TIMS. Man må ikke «sitte alene og gruble», men kan få hjelp på 
«en ordentlig god måte». Det at man slipper «å være alene» er noe mange kommer inn på:  
 

«Det er ofte sånn at i barnehagen sitter vi og tenker på noe selv, vi tenker at sånn er 
det, men så er det greit å få noen som stiller spørsmål ved det, er det virkelig sånn? Vi 
har egentlig løsningen, ofte. Greit at noen setter spørsmålstegn ved det vi gjør. Jeg syns 
de har vært kjempeflinke. Det har vært en kjempehjelp. Det er ikke noen som kommer 
med «sånn skal det være». Jeg syns de har vært kjempeflinke til å stille de rette 
spørsmålene» 

 
TIMS omtales som å være på tilbudssiden. Vi blir fortalt at TIMS kommer med informasjon når 
man ber om det, og har de ikke kompetansen som behøves, «vet de godt hvem som innehar 
den». Flere forteller også at de kan ta en uformell samtale med koordinatoren ved behov. På 
samme måte som foreldrene, sier også skole- og barnehagerepresentanter at «de stiller en 
del spørsmål som gjør at man tenker litt mer». Det at TIMS har en fast dag dras også fram, «da 
vet vi det er tirsdager det gjelder, og da går det fort, for de er der på tirsdager».  
 
En barnehagerepresentant snakker om hvordan de faste møtene i barnehagen «kommer flere 
foreldre til gode». Man får informasjon man senere bruker i ulike saker. I tillegg forteller TIMS 
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om andre tilbud i kommunen. Tirsdagstreff for flyktningeforeldre og kurs for sinte barn nevnes 
som eksempel. Det gjør det mulig for barnehagene å kunne videreformidle denne 
informasjonen til foreldre. Måten følgende person beskriver selve TIMS-møtene, er 
representativ for budskapet mange kommer med: 
 

«I TIMS kan de være så mange at de kan tørre å snakke mot hverandre, at vi kan være 
uenige, at det kan være åpent og høyt under taket». 

 
En annen sier dette: 
 

«Når jeg var på TIMS, nede hos dem, så tenkte jeg, for en deilig møteform. Der jeg 
møtte folk som var interesserte, lyttet, stilte spørsmål, og de kom med en del kritiske 
spørsmål også. Vi fikk snakket veldig åpent selv om vi ikke snakket om hvem ungen var. 
Og de hadde masse tips jeg tok tilbake til barnehagen. Det er en veldig fantastisk 
møteform, jeg kjente jeg vokste i møtet, jeg følte jeg ble tatt på alvor». 

 
TIMS-møtene blir omtalt som å gjøre en «styrket og flinkere». Man får «speilet hverandre og 
hentet informasjon fra hverandre», noe som vi blir fortalt hjelper «når vi kommer tilbake til 
avdelingen». Det å ha eksperter inne, og samtidig kunne fortelle og dele erfaringer, er veldig 
nyttig, blir vi fortalt. Flere faginstanser gjør det mulig å få belyst saker og tema fra ulike vinkler. 
At TIMS er «såpass lavterskel som det er», er noe som påpekes som verdifullt. TIMS omtales 
som veldig tilstedeværende, de «kommer fort når det er ting vi trenger hjelp til», og, 
«foreldrene føler de blir tatt på alvor». Av og til er det bare det å bli tatt på alvor som behøves. 
En barnehagerepresentant sier at TIMS-teamet oppleves som ufarlig av foreldrene, og: 
 

«Det er ingen som sier diagnose eller noe, man får tatt det før det blir så alvorlig, 
slipper å henvise til PPT og sånn Det er kjempenyttig, de [TIMS] har stoppet saken. Vi 
har fått tips og de har fått tips, og så har det gått seg til». 

 
På TIMS møtene «får du satt ord på ting du har tenkt på, du får litt tanker du ikke har hatt før, 
du får litt aha opplevelse». TIMS omtales som faglig sterke, «de vet hva de snakker om, de er 
veldig oppegående, de skjønner saker veldig fort».  En person sier at TIMS er en «veldig fin 
måte å jobbe på», han setter pris på at det er ulike instanser til stede som stiller spørsmål og 
«setter meg litt til veggs, for det tenker jeg at det trenger vi». En annen forklarer det som skjer 
på TIMS-møtene slik: 
 

«Vi får mye konkrete råd, men også dette at når vi kommer med en problemstilling så 
klarer de å komme med noen innspill som gjør at vi får sortert det litt. Dette funker, 
dette funker ikke, vi fortsetter med dette, og så videre. Kanskje kan dere gjøre det på 
en annen måte, får råd fra en eller annen rundt bordet. Både råd og konkretisering. 
Men bare det å få snakket med noen som ikke har noe forhold til ungene – vi går jo i 
dette, da får vi sortert litt i våre tanker hvordan ting skal være». 

 
Vi blir fortalt at TIMS er gode til å kommunisere med både foreldre og profesjonelle. En person 
sier det slik: 
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«De er veldig folkelige. Det med kunnskapen kombinert med den sosiale intelligensen 
deres er det beste. Jeg har ingen problemer med å ta kontakt med dem gang etter 
gang. Jeg vet jeg blir møtt på en veldig bra måte. Og jeg vet at foreldrene blir tatt godt 
imot, jeg er trygg på det». 

 
TIMS omtales i mange rosende ordelag. TIMS kommer raskt, man får løst saker på lavere nivå, 
og «den dagen du kjenner uro, så har du noen å diskutere med». Alt dette omtales av mange 
som å ha vært til god hjelp. Skole- og barnehagerepresentanter kan generelt ikke svare på 
hvorvidt flere får hjelp på grunn av TIMS, men flere mener man får raskere hjulpet barn som 
strever: «Om man ikke vet hva man skal gjøre, så går tiden». En person sier «de får rett hjelp, 
fortere hjelp, og bedre hjelp» når TIMS kommer inn. En annen sier at det handler også om et 
samspill mellom TIMS og det som skjer i barnehagene. Barnehagene er blitt mer kurset i «hva 
de skal se etter», og TIMS er også med på slik kompetanseheving, forteller hun. Og når 
barnehagen først har «tatt steg A», så er TIMS «pådriver til at ting skjer på en annen måte enn 
før». 
 
Vi blir også fortalt at TIMS har en god forståelse av «hvor heftig barnehagedagen er», og at de 
er «ydmyke og forståelsesfulle» i arbeidet de gjør. En skolerepresentant sier at man blir «heiet 
fram fordi man tør å kjenne på magefølelsen», en annen at «vi er likestilte med TIMS». En 
barnehagerepresentant sier at terskelen kan være høy for å kontakte barnevernet, men TIMS 
gjør terskelen lavere. Veien opp til ulike instanser er blitt kortere. Generelt omtales TIMS-
møtene som «verdt å gå på», og «et fint tilbud å ha», både av skole- og barnehage-
representanter. En skolerepresentant sier dette: 
 

«Jeg vil gi dem min varmeste anbefaling. Å møte så mange sterke fagpersoner på en 
plass, som samtidig er så sosiale, det er sjeldent at foreldre får møte. Den kompetansen 
der er veldig høy, veldig privilegert. TIMS-teamet er en gave. Det er også veldig 
nødvendig».  

5.4 ANONYME SAKER 

På TIMS-møter kan generell tematikk drøftes, eller konkrete saker. Når konkrete saker tas opp, 
skjer dette enten med foreldrenes samtykke og eventuelt tilstedeværen. Saker kan også 
drøftes anonymt. TIMS oppfordrer til at foreldrene involveres så tidlig som mulig, noe både 
skole- og barnehagerepresentanter er klar over: 
  

«Det går an å ta opp saker anonymt, men jeg vet vi blir oppfordret til å ta foreldrene 
med. Men om jeg kjenner veldig behov for hjelp, men foreldrene ikke vil, så vil jeg gjøre 
det. Men jeg vil ikke si til foreldre at jeg har rådført meg anonymt. Mange syns det er 
ekkelt. Noen vil ikke ha hjelp, de vil at alt skal være bra. Mens andre vil ikke bli 
oppdaget for de har så store problem. Men det er jo de jeg måtte melde til barnevernet 
… Det er gjerne de som har litt behov, de som mener barnehagen gjør alt feil som 
gjerne vil være med på TIMS, men det er vår feil!» 

 
Selv om man i utgangspunktet prøver å involvere foreldrene så tidlig som mulig, er det ikke 
alltid det oppleves som like hensiktsmessig. En skolerepresentant gir et eksempel på dette, og 
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beskriver et tilfelle hvor skolen var usikker på om barnet ble utsatt for vold eller overgrep 
hjemme, og hadde behov for å rådføre seg med TIMS: 
 

«Vi hadde en del opplysninger vi var usikre på. Vi visste ikke om det var vold eller 
overgrep, men det var en bekymringsmelding, eleven hadde mye vondt i hodet og 
magen. Vi var vel litt mer usikker på hva vi satt med av informasjon, da vi tok kontakt 
med TIMS. I forhold til foreldrene har vi ikke sagt vi har hatt så mange samtaler. Vi har 
ikke vært sikre på hva eleven har bekymret seg for. Men det er noe på hjemmefronten 
som har gitt klump i magen. Og da er det mer naturlig å holde kortene litt tettere til 
brystet».  
 

I saker hvor man ser man må kontakte barnevernet, omtales det som betryggende å kunne 
konsultere med TIMS før man kaller foreldre inn til en samtale. Hun understreker imidlertid 
at man i utgangspunktet prøver å involvere foreldrene tidlig, og gir et eksempel på det: 

 
«Men så hadde vi en annen elev, der det ble mer naturlig å involvere foreldrene på et 
slikt møte. Vi hadde allerede åpen kontakt med foreldrene om utfordringene, det ble 
et naturlig steg videre». 

 
Enkelte opplever imidlertid litt ambivalens hva angår det å drøfte anonyme saker. Det handler 
om at det er et lite sted, og «alle skjønner hvem man snakker om»: 
 

«Det med å drøfte unger anonymt har vi gått litt bort fra, før TIMS ble TIMS, da det var 
tverrfaglig team. Man kunne ta med seg saker inn i møter og anonymisere. Men det er 
så smått sted her at alle skjønte hvem man snakket om. Så i stedet for å snakke om 
sak, snakker vi heller om mobbing, eller voksenrollen i forhold til barn, ulike tema, og 
unngår enkeltsaker. Men det er litt fort da, når man har tema og snakker om voksnes 
væremåte, at man fort kommer inn på saker». 
  

I denne barnehagen har man valgt å snakke om tema, ikke saker. Men selv når man snakker 
om tema dukker problematikken opp, sier hun: 
 

«Det vi sliter med er at om vi tar opp generelle ting, så er det så lite at det blir så 
gjennomsiktig at alle vet hvem det er … Det ble veldig sånn, hvordan er hjemme-
situasjonen, har de søsken, og så videre, og da er det ikke anonymisert lenger. Og da 
kunne vi nesten ha tatt det ikke anonymt. Vi må være sikre på at vi greier å 
anonymisere. Om vi har flere unger som har like utfordringer, har vi tatt det opp i TIMS 
uten at det går via foreldre, og da blir det vanskelig med nærgående spørsmål som er 
knyttet direkte opp mot ungen». 

 
En annen informant reflekterer omkring utfordringen som kan oppstå når barnehagen mener 
å se et klart behov for bistand, men familien motsetter seg det. Det kommer på kollisjonskurs 
med idealet om frivillighet: 
  

«TIMS skal være frivillig, og baseres på velvillighet fra alle parter. De skal støttes og 
høres ut fra sine utfordringer. Det er en liten svakhet når familien ikke vil dit, når 
foreldrene ikke ønsker hjelp, og man ikke får det til». 
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5.5 SKULLE NOE VÆRT ANNERLEDES? 

Tittelen på dette avsnittet viser til et spørsmål vi stilte skole- og barnehagerepresentanter, og 
avsnittet presenterer deres betraktninger i kjølvannet av spørsmålet. De aller fleste skole- og 
barnehagerepresentantene har ikke noe de skulle ønske var annerledes med TIMS. Følgende 
utsagn er representativt for flertallet vi snakker med: 
 

«Slik vi kjenner dem, er det helt optimalt. De kommer når vi trenger hjelp. Jeg liker 
sånne typer møter hvor de utfordrer oss litt». 

 
«Jeg har ikke noe jeg kan sette fingeren på».  

 
Den sist siterte personen føyer imidlertid til at om noe skulle vært annerledes, «må det være 
at de kan dra mer rundt og presentere seg så alle kan få høre at de fins, og at foreldrene også 
får vite at de fins». Dette er et innspill til endring, men på et annet plan også en anerkjennelse 
av TIMS: tilbudet er så bra at flere burde vite om det. Andre har beskjedne innspill som ønsker 
om å ha bedre tid på TIMS-møtene, igjen et innspill til endring, men også en anerkjennelse: 
man vil ha mer. En person ønsker ikke at noe var annerledes med TIMS, bortsett fra at BUP 
skulle være representert der. Det å ha BUP med på TIMS-møter er imidlertid noe man har tatt 
steg i retning av, på tidspunktet denne rapporten ble skrevet. Enkelte skulle ønske seg tettere 
oppfølging, og bistand til å legge konkrete planer videre. En person sier det slik: 

 
«Om man skulle si noe, det må være at de kunne fulgt enda tettere opp, hjulpet til med 
å lage planer videre, sånn helt konkret. Men det er ikke en sånn stor ting, jeg syns det 
fungerer greit». 

 
Et mindretall har litt mer omfattende innspill som svar på spørsmålet om noe skulle vært 
annerledes med TIMS. En person sier dette: 
  

«Det er bra å få inn noen som kan se på det med nye øyne, men vi har også opplevd 
litt ovenfra og ned holdning til oss, som blir litt uheldig. Der det blir litt sånn, har dere 
ikke gjort sånn, kjære dere, det må dere da forstå. Og på slutten får vi bare ramset opp 
en del ting vi skal gjøre, men vi, vi gjør jo det! Vi kan jo dette! TIMS skal jo være noe 
bra, det skal jo være et gode. Men vi har hatt litt dårlige erfaringer med at det kan 
komme inn noen som ikke kan vårt fagfelt, men som gjerne forteller oss masse vi skal 
gjøre. Og det er ikke helt greit. Føles ikke greit å sitte og ta imot det. Men så sier man 
ikke så mye, fordi det sitter foreldre der også. Det er ikke alt som blir helt heldig». 

 
Hun mener at foreldrene har vært fornøyd med alle møtene, fordi når dette har skjedd, så er 
det mer rettet til de profesjonelle, «hva vi skal gjøre og prøve og burde og skulle». Vi spør om 
de likevel har fått noe de kan bruke fra TIMS: 
 

«Ikke bestandig. Det er gjerne sånne ting som, det har vi gjort, det gjør vi (ler). Det kan 
være ting vi skal si til ungene, til foreldrene, hente-bringe, så er det litt sånn – det gjør 
vi, dette har vi prøvd».  
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Hun peker imidlertid på at det er mye kompetanse i TIMS, og at «det er mye bra der». I 
kjølvannet av dette reflekterer hun omkring at «det kan hende vi skulle blitt flinkere til å gå 
hardere ut med hva vi vet og kan og holder på med. Du skal jo legge fram problemet, vi har 
ikke sagt så mye om hva vi har gjort, det kommer jo litt etter hvert». 
 
En annen person sier at foreldrene kan «miste litt piffen når TIMS detter ut». Hun forklarer at 
TIMS hjelper dem til å holde fokus, «dette må vi klare, fordi TIMS er inne». Det kan være mye 
etterarbeid man sitter igjen med sammen med foreldrene, og det «å holde koken» kan være 
en utfordring. En tredje er opptatt av betydningen av at noen må følge med på hva som skjer 
med sakene etter TIMS-møtet/møtene: 
  

«Det er noe jeg har tenkt litt på. TIMS, når de er der, det er en ting. Men hvem er 
ansvarlig for å sjekke oss, går det bra med ungen i barnehagen, når vi først har snakket 
om saken, er den ute av verden?»  
 

Hun sier at i saker med for eksempel vold mot mor, kan barnehagen kontakte barnevern og 
politi, men barnet kan fremdeles slite med problemer etter et år. Da kan ikke barnehagen 
ringe barnevernet for bistand, sier hun, fordi det ikke har skjedd ny vold. Barnehagen kan 
drøfte med TIMS-teamet, men sikres det godt nok at barnehagen greier å følge opp? Som også 
andre har påpekt, avhenger virkningene av TIMS av at skoler og barnehager følger opp det 
man blir enig om. Videre reflekterer hun omkring «at man kan prate så godt sammen, at det 
ikke blir gjort noe til slutt», at man «snakker bort problemet»: 
  

«Om vi skal prate så mye om det, kan vi til slutt snakke bort problemet. Det er jo ett 
eller annet som gjør at man bekymrer seg». 
 

En av dem vi snakker med, er opptatt av «medaljens bakside». Hun opplever deltakerne i 
TIMS-teamet som svært «joviale», og det syns hun er bra. Samtidig reflekterer hun omkring 
en balansegang knyttet til dette: 
 

 «Det kan være en bakside å være så joviale, for når du sitter på møte med foreldrene 
så sier de [TIMS] ikke noe om det, da støtter de veldig foreldrene. De problemene vi 
snakket om alene, blir ikke tatt opp om ikke jeg gjør det. Det er ikke bare greit. TIMS 
har et mer positivt fokus, de støtter foreldrene, dere er verdens beste foreldre, dette 
klarer dere. Tverrfaglig team var mer ris bak speilet. For dette henger sammen med at 
alt skal være så frivillig, at foreldre ser at de trenger veiledning. Man skal ikke skremme 
bort noen. Men er det mer alvorlige ting, som ikke går over bare med litt veiledning, 
rusproblematikk og psykiske problemer, så er det ikke sånn at TIMS fanger det heller 
så lett opp. Men de kan gjøre det, de kan komme hjem til familien og prate med dem, 
og få litt mer inntrykk i egen stue. Men det avhenger av at de følger opp». 

 
Hun reflekterer omkring balansegangen mellom det å være positiv og støttende, og det å være 
tydelig når noe ikke er som det burde være: 
 

«Det kan bli sånn at alle vil være positive og se på det positive, men om vi tror de gjør 
ting som skader ungen, skal vi ikke si det da? Vi må jo være de tøffeste, det er vi som 
ser problemene. Det er baksiden av medaljen. Man må bli flinkere på punktene der 
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foreldrene trenger mer tydelig tilbakemelding, at dette ikke er greit. Det kan bli så 
positivt og støttende og pedagogisk at foreldrene ikke får med seg at de blir litt 
irettesatt. At de heller bare går ut med at «det er ikke så verst det vi gjør». Det får vi 
høre hele tiden at de er. Og de er jo det, men noe kan bli feil. Gjør du det hele tiden 
ødelegger du for ungen din. Jeg skulle ønske de var litt mer, harde, tydeligere når det 
trengs, si det rett ut». 

 
Samtidig uttrykker hun forståelse for at TIMS kan være «redde for å ødelegge dialog». Men,  
 

«det blir mye på barnehagen. Jeg skulle ønske de var hakket mer på foreldrene, det er 
ofte der kjerneproblemet ligger, slik jeg ser det».  

 
Det er vel ikke noen lettvint løsning på det, konkluderer hun, «det vil være en bakside med 
enhver form for hjelp, og vi må holde fast ved ordningen». En annen informant drar fram dette 
med observasjon som svar på hvorvidt han ønsket noe var annerledes med TIMS. Han sier han 
er «litt skeptisk til observasjonsstudien de gjør», fordi TIMS-teamet kun er til stede et par 
timer: «De kan få helt annet inntrykk enn vi har. Og så får man ikke hjelp i det hele tatt, det 
blir dysset litt ned». Han mener også at barnehagesituasjonen endrer seg når observasjonen 
foregår: 
 

«Hele barnehageavdelingen blir jo preget av at vi har besøk! Alt blir så kunstig! Når de 
kommer så er alle forberedt, i finklærne, også foreldrene, ungen er forberedt, og de er 
helt annerledes, de har fått beskjed om at de skal oppføre seg. Jeg kommer aldri til å 
spørre om observasjon i en sak. Vi må stole på våre egne observasjoner … Og så får vi 
høre at det de ser er riktig … Vi ser det vi ser, det er også viktig å se en unge som 
fungerer. Og det er sant, men det er ikke derfor vi kontaktet dere. Vi bruker alltid tid 
på i starten, å si mye positivt om barnet. Men det blir helt rart». 

5.6 DEN GYLNE MIDDELVEI? 

Vi fortelles av både TIMS-teamet, skoler og barnehager, at på TIMS-møtene legges det til rette 
for at de/den som opplever utfordringer, skal få fortelle, hvorpå TIMS-teamet reflekterer 
sammen med dem. Ved deltakelse på møter har vi sett at innspillene fra TIMS for eksempel 
kan være å stille spørsmål: «Er far usikker?», det kan være å gi bekreftelse: «Dere har vært 
strategiske og kloke her, lirket og lurt og arbeidet grundig», det kan være 
kunnskapsoverføring: «Barnehagen er ikke alfa og omega, men den kan kompensere for andre 
mangler som er i denne situasjonen», og det kan være konkrete råd: «Er man så bekymret, så 
må man kontakte barnevernet». TIMS balanserer mellom dette å skulle få folk til å reflektere, 
få nye perspektiv på situasjonen og finne løsninger selv, og det å fortelle hva som bør gjøres. 
I en slik balansegang kan man se for seg to ytterligheter, det ene er å være så forsiktig at man 
oppfattes som diffus, den andre er å tre løsninger over hodet på folk. Vi spør derfor personene 
som får bistand fra TIMS om hvor på kontinuumet de har opplevd at TIMS befinner seg.  

  
De fleste svarer at de opplever TIMS som å befinne seg på den gylne middelvei. En fagperson 
uttrykker noe som er representativt for det mange sier: 
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«Jeg syns de trødde veldig varsomt. Og man skal jo være forsiktige, for barna er jo det 
kjæreste foreldrene har. Du skal være forsiktig. TIMS trødde varsomt. Samtidig som de 
kom med gode konstruktive råd til foreldrene. Det var en gyllen middelvei». 

 
En sier at noen ganger kunne man ønske mer konkrete råd og tiltak, mens andre ganger føler 
man at man har fått hjelp. Han beretter at det kan være vanskelig ikke å vite konkret hva man 
skal gjøre. I noen saker skulle han ønske at det var slik, at «dette skal du bare komme til oss 
med, med en gang», og påpeker at «noe må faktisk ut av barnehagen». 
 
Ut fra svarene vi får, ser det ut som om TIMS som regel balanserer på måter som oppleves 
som gode for de som får bistand. De som har hatt opplevelser av at TIMS innimellom bikker 
litt mot en av sidene av kontinuumet, er det primært «diffus-siden» av kontinuumet det dreier 
seg om. En fagperson sier dette: 
  

«Jeg kan ta eksemplet vi holder på med nå. Det blir kanskje litt for diffust. Du får tips, 
kan prøve det og det, men det er litt diffust. Det vil vi prate om neste uke, men hva er 
veien videre nå? Det fungerer ikke med for diffust. Vi har jo noen år på baken i 
barnehagen også, så enkle løsninger finner vi uten TIMS, vi trenger ikke TIMS for 
småråd. Vi kommer til TIMS for å få tips, få informasjon, noen øvelser som gjør at 
språket løsner, og så videre, for det kan vi mindre om. I denne saken har vi fått litt mye 
ulne svar. ( ). Av og til tenker vi at vi trenger mer konkrete råd, andre ganger er det 
greit å få høre at det er helt greit det dere gjør. Men i denne saken må vi ha mer råd 
eller hjelp eller ressurser». 
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6 ULIK PROBLEMFORSTÅELSE   

De fleste foreldrene vi snakker med sier at de og skolen/barnehagen har hatt lik 
problemforståelse, og at de har opplevd skole/barnehage som gode støttespillere. Ut fra 
samtaler med skole- og barnehagerepresentantene, får vi også et inntrykk av stor grad av 
sammenfallende problemforståelser mellom dem og foreldrene. En skolerepresentant sier 
det slik: «Vi satt på samme side av gjerdet. Flere personer i TIMS-teamet sier at som regel er 
skole/barnehage og foreldre enige, eller i alle fall enige om at det er noe de lurer på, og ønsker 
bistand til. Eventuelt ulike forståelser kan da fungere som ressurser til å kunne belyse en sak 
fra ulike sider.  
 
TIMS-teamet forteller imidlertid at det også fins saker med uenighet, sågar konflikt, mellom 
foreldre og skole/barnehage, selv om disse er i mindretall. Det samme forteller enkelte skole- 
og barnehagerepresentanter. En av foreldrene vi har snakket med, opplevde forholdet til 
skolen som hovedproblemet, og konflikten var hovedårsaken til at han ønsket TIMS-teamet 
inn. På et TIMS-møte hvor ulike bistandssøkere er representert, vil TIMS kunne stå overfor 
personer med ulike forståelser av hva utfordringene består av, og/eller ulike forståelser av 
hvordan utfordringene kan løses. Det kan også skje at personene kan være uenige om hvorvidt 
det fins et problem i utgangspunktet. Da kan dette i seg selv være en utfordring. 
 
Foreldre kan også være uenige seg imellom, og i konfliktsituasjoner. Vi har imidlertid ikke 
snakket med foreldre som beretter om denne type konflikter. Derfor har vi valgt å nærme oss 
kompleksiteten knyttet til ulike parter og ulik problemforståelse eksemplifisert ved forholdet 
foreldre – skole/barnehage. For lesbarhetens skyld vil vi heretter også referere til dem som 
«partene».  

6.1 TIMS-TEAMET: OM ULIKE FORSTÅELSER 

Flere i TIMS-teamet sier at i de fleste sakene deler foreldre og skole/barnehage en bekymring 
for et barn, og samles i en felles søken etter løsninger. Det at man i fellesskap arbeider fram 
mot samme mål, søker et helhetsbilde slik at et barn kan få hjelp, omtales av en i TIMS-teamet 
som «fine historier, fine øyeblikk å være i TIMS-teamet». TIMS kan også bli kontaktet av 
skoler/barnehager, som «har en hypotese om et barn», men ikke tør, eller vet, hvordan de 
skal gå i dialog med foreldrene, blir vi fortalt. Dette er også en type problemstilling der TIMS-
teamet kan yte bistand: 
  

«Så kobler de på TIMS. Og så klarer vi i lag å få fram historien til barnet, familien, får 
samlet alle puslespillbrikkene, så dannes et nytt bilde, så den proffe ser noe nytt, aha! 
At de kan forenes om en ny historie og gå veien i lag videre». 

 
Vi blir fortalt at barn ofte kan oppleves ulikt hjemme og på skolen/i barnehagen. Skolen kan 
blant annet ha innebygde krav som kan gjøre det mer utfordrende for barnet å fungere der 
enn hjemme. I slike tilfeller blir det viktig «å jobbe mot felles forståelse, så man vet hva man 
snakker om», forklarer en person i TIMS-teamet, og TIMS’ oppgave blir da «å hjelpe partene 
til å nærme seg hverandre». I saker fra skolen hvor det er ulike forståelser mellom partene, 
nevnes det at det er spesielt viktig at TIMS-teamet har skolefaglig kompetanse. Det at TIMS 
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tilbyr observasjon, kan være et nyttig hjelpemiddel i saker hvor partene har ulike 
problemforståelser, det gir muligheter til å fange opp andre aspekter enn det som kan 
berettes i et møte, blir vi fortalt. Det kan gi nye innfallsvinkler til problematikken, og være et 
steg i retningen mot forståelser og løsninger partene kan enes om. Ulike problemforståelser 
kan være en utfordring for TIMS, men omtales også som en spennende utfordring.  
 
Når det er uenighet mellom partene, prøver TIMS-teamet «å gå skånsomt fram og tenke at 
det er flere sider ved en sak», forteller en TIMS-representant. De kan prøve å balansere ved å 
gi både foreldre og skole/barnehage noe å arbeide med videre. Noen ganger er TIMS-teamet 
«delt opp, så noen har dialog med skolen, andre med foreldrene, og så prøver de å forene 
dem». Det fortelles også at man kan ha formøter i slike saker, de involverte kan ha noe på 
hjertet de ikke ønsker skal bli kjent for alle. Fleksibilitet i måter å arbeide og kommunisere på 
understrekes som viktig. I saker der skoler/barnehager og foreldre har ulike problem-
forståelser, kan TIMS-teamet få en rolle som «megler, eller mellommann mellom foreldre og 
skole»: 
 

«Det er aldri bare en side av en sak. Skolen som system kan for mange oppleves som 
vanskelig som forelder. Det er modig gjort av foreldrene å tørre å si at «dette er jeg 
ikke enig i». Blant annet der skolen ønsker de screenet eller sendt til PPT eller BUP og 
foreldrene ikke er enige, fordi de tenker det ikke er gjort nok i skolen. Det er viktig å 
komme i en dialog og se på hva foreldre og lærere opplever». 
 

TIMS skal ta vare på både foreldre og personell i barnehager og skoler, og det betegnes som 
en balansegang som ikke alltid er lett når partene er uenige. Personer i TIMS-teamet forteller 
oss at de er opptatt av foreldrerollen og foreldrenes perspektiv. Vi blir fortalt at det kan skje 
at noen skoler eller barnehager «føler vi har bikket litt over på foreldresiden, for man skal 
støtte». Foreldrene oppfattes gjerne som å være i en mer sårbar og utsatt posisjon enn de 
profesjonelle i TIMS-møtet. De skal snakke om det kjæreste de har, barnet sitt. Problemer 
knyttet til barna kan ramme dypt, og det griper inn i hele livssituasjonen deres. Mye står på 
spill: 

 
«Det kan sitte en mor eller pappa og kanskje tre fra barnehagen, og så er vi tre eller 
seks. Og da blir det at vi på vår side av bordet må passe på å støtte foreldrene. Det er 
en balansegang der, vi må passe på at ikke noen føler seg trødd på tærne. Å ta vare på 
alle er noe vi snakker om, og prøver å få til. Det er ikke alltid lett. Man kan se at det 
kan være vanskelig å få ting til ut fra de foreldrene man har kontakt med. Men det kan 
heller ikke være så lett for foreldrene alltid å forholde seg til den barnehagen når det 
er slik og slik». 

 
TIMS kan oppleve at en profesjonell tar kontakt i en sak hvor han/hun mener det er noe «galt 
med barnet», og mener barnet burde hatt en diagnose. Når så alle samles på TIMS-møte, 
kommer foreldrene med helt annen historie: «De profesjonelle er ikke i stand til å legge til 
rette for mitt barn, vedkommende utfører ikke jobben sin». I en slik situasjon opplever TIMS 
å havne mellom barken og veden, blir vi fortalt. Den som har bedt om hjelp har fått kritikk, 
«hvilken side skal vi velge, den som ba om hjelp, eller er det noe moralsk etisk som tilsier at vi 
må ta foreldrenes parti fordi historien endret seg?» En person i TIMS-teamet som refererer til 
en slik sak, sier at TIMS neppe ville invitert til samarbeid dersom de hadde vært klar over 
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situasjonen i utgangspunktet. Generelt kan utkommet av møter hvor det er konflikt mellom 
partene, være «både bra og mindre bra», men det viktigste er at barnet får hjelp, blir vi fortalt. 
«Da må vi bare tåle å få idiotstempel. Vi har ingen ære vi føler vi må beholdet, det må bare gå 
sånn. Vi må bare tåle den trøkken som følger med det». Hensynet til «barnets beste» synes å 
være et fyrtårn TIMS navigerer etter, og det kan gi retning i saker med uenige parter og 
konflikt. «Barnets beste» løser imidlertid ikke alle utfordringer som kan oppstå: 

 
«Det har vært saker der vi tenker at her er det en profesjonell som opptrer urimelig, 
og tenker det er nødvendig å ta kontakt med vedkommendes leder. Vi kan møtes på 
andre arenaer også der foreldre ikke er med, det kan være en personalsak. Vi har en 
del sånne møter. Andre ganger tenker vi konflikten er så stor at det ikke er 
hensiktsmessig at partene er i samme rom».  

 
Hva som er «barnets beste» er også et resultat av fortolkning og perspektiv, og det kan 
eksistere mange ulike forståelser av hva som er barnets beste. Hvem har monopol på den 
«rette» forståelsen av «barnets beste»? 

6.2 FORELDRE: OM ULIKE FORSTÅELSER 

Avsnittet om foreldrenes perspektiv blir ikke så langt, fordi de fleste foreldrene vi snakker 

med, har ikke opplevd noen konflikt mellom seg og skole/barnehage. Enkelte kan fortelle om 

ulike perspektiv, og perspektivendring etter TIMS-møter – man har sett saken fra litt ulike 

vinkler, ikke minst fordi man ser barnet på ulike arenaer – og så har man i fellesskap snakket 

seg fram til løsninger sammen med TIMS. En mor forteller imidlertid at årsaken til at hun tok 

kontakt med TIMS, var uenigheter mellom henne og skolen, knyttet til hvordan problemene 

som barnet hennes hadde, skulle løses:  

«Det var en del episoder på skolen, og så fikk jeg tilbakemelding fra skolen hva de 

tenkte var løsningen på problemet. Og jeg var veldig, veldig uenig. Dette er ikke måten 

dere kan hjelpe ham på i det hele tatt. Og det var vel det som var innfallsporten til at 

jeg tok kontakt med TIMS. ( ). Jeg kjente jeg måtte ha noen i ryggen på det. Så det var 

på en måte grunnen til at jeg ville ha TIMS med på banen».  

Hun kontaktet TIMS fordi hun følte behov for å ha «noen i ryggen», og på TIMS-møtet kan hun 

fortelle at hun følte at deltakerne i TIMS-teamet var på hennes side. De har hatt flere TIMS-

møter med denne saken. Hun sier at situasjonen på skolen er blitt bedre som resultat av disse 

møtene: 

«De har satt fokus på en del ting, både for vår del, men ikke minst for skolen sin del. 

For hva er det som får ungene til å ta de valgene de gjør når adferden ikke blir god. Hva 

er det som gjør det. Og på de møtene så fikk jeg si noen ting om hvordan møter dere 

ham, hva er lurt å gjøre, hva er ikke lurt å gjøre. ( ). Det var jo ikke så greit … Til man på 

en måte har fått sagt noen ting om hva man selv tenker, og så får du på en måte støtte 

fra de i TIMS-teamet på at jo det er noe i det».  
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6.3 SKOLER OG BARNEHAGER: OM ULIKE FORSTÅELSER 

Mange skole- og barnehagerepresentanter forteller om lik forståelse mellom dem selv og 
foreldre i TIMS-møtene. En skolerepresentant forteller at hun har følt at skolen og foreldrene 
«satt på samme side av gjerdet». Foreldrene har vært med hele veien, og «det har vært veldig 
åpen dialog». Noen har imidlertid opplevd forskjeller: 
 

«Det har vært forskjeller, ja. I noen saker har vi vært ganske like, i andre veldig ulike. 
Men også mor og far kan være ulike i forhold til hva som er problemet og hva som er 
normalt, det er mange utfordringer. Vi bør jo være enige, og foreldre har mye de skulle 
sagt. Vi ser ikke ting helt likt, nei». 

 
Vi spør vedkommende videre hvordan slike ulikheter håndteres på TIMS-møtene. Han 
utdyper: 
  

«Nå prøver vi å opptre ryddig og ordentlig på møtene, vi har ikke opplevd særlig 
diskusjoner på uenigheter der, vi har turtaking på ordtaking. TIMS prøver å møte litt 
på midten, og komme med tips. Jeg har tenkt underveis på møter, at ah, sånn kan man 
gjøre. Vi gjør også en jobb i forkant. TIMS er villige til å komme med info. Foreldrene 
er skeptiske til hjelpeapparatet. Men TIMS, vi er her, vi er ufarlige, vi kommer med 
noen tips. De trør veldig forsiktig. Aldri sagt at «sånn skal det være», og det har de vel 
heller ikke mandat til». 

 
En barnehagerepresentant forteller at hun har opplevd at barnehagen og foreldrene var enige 
om at det eksisterte utfordringer, men litt uenige om hva årsakene var. Hun understreker at 
også her tror hun både foreldrene og barnehagen fikk hjelp. På spørsmål om hvem sin side de 
opplever at TIMS-teamet er på, svarer hun:  

 
«De virker veldig profesjonelle, veldig ok. Tror at selv om vi hadde vært veldig uenige, 
så ville de fått det til».  

 
Flere av barnehagerepresentantene understreker profesjonaliteten i TIMS-teamet, og dette 
at de opplever at TIMS «jobber til det beste for barnet, at barnet er i fokus». En skole-
representant forteller om en sak der det først så ut som om skolen og foreldrene hadde ulike 
forståelser, men nærmere samtale fikk fram at de ikke så helt ulikt på saken likevel: 

 
«Det kom fram i samtale at eleven ikke oppførte seg slik hjemme, men så kom det fram 
i bisetninger at de kjente igjen problemet. Her er noe de må se nærmere på, tenkte 
jeg. Vi kom vel til bunns i det, så vi tenkte likt. Som TIMS også sier, det er ikke alltid at 
barnet oppfører seg hjemme som på skolen».  

 
En annen skolerepresentant forteller hun har opplevd et møte hvor foreldrene var uenige i 
beskrivelsen skolen ga av barnet. Hun sier at TIMS merket at foreldrene ikke likte det skolen 
sa: 

 
«så jeg fikk beskjed etterpå at de så dette var litt vanskelig, men de støttet meg på det 
jeg ga uttrykk for. De observerte jo også, og hadde sett det jeg fortalte om».  
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Det store flertallet av barnehage- og skolerepresentanter vi har snakket med, har primært 
svært positive erfaringer med TIMS-møtene. Men i en sak, unntaket som bekrefter regelen i 
datamaterialet vårt, handlet det ikke overraskende om en sak med konflikter mellom foreldre 
og skole. En representant for skolen beskriver det slik: 
 

«Vi snakket ikke samme språket, vi hadde ulike forståelser av hva som var 
utfordringene. Foreldrene var enige i at det var utfordringer, men vi var uenige i hva 
utfordringene besto i».  

 
Foreldrene var imidlertid enige med skolen i at TIMS skulle kontaktes, og det ble avholdt flere 
TIMS-møter i sakens anledning. Skolerepresentanten sier: 
 

«Det første møtet var veldig positivt. Det var forskjellige folk fra TIMS med på alle 
møtene. Det var ikke noe fast, jeg tenker at det er kanskje det som er svakheten i det. 
Møte nummer to var ikke artig. Fordi da hadde noen snakket med noen og noen 
snakket med noen andre, de tok parti med foreldrene, og jeg ble den som ikke hadde 
gjort de rette tingene. Og da følte jeg at TIMS dolket meg i ryggen. Og de tok meg på 
møtet, med alle tilstede. Det ble ikke et refleksjonsmøte. Det er vanskelig når du sitter 
med foreldre, da skal du være forsiktig med hva du sier for noe, du skal jobbe jevnt og 
trutt og du skal prøve å forklare. Og så ble det som de beordret oss til å ta noen valg ut 
fra foreldrenes ønsker. Det strider veldig mot mine pedagogiske prinsipper, det gikk på 
akkord med fagligheten vår. Det ble presset på samarbeid for enhver pris». 
 

Han reflekterer omkring årsakene til at denne ubehagelige situasjonen oppsto, og opplevelsen 
av at TIMS var «partiske». Det ene aspektet han drar fram, er at skolen og TIMS besitter ulik 
kompetanse: 

 
«Skoleverdenen er vanskelig å forstå om du ikke er midt oppi det. Og så skal du på et 
møte forklare til foreldrene - for foreldrene er nå foreldrene og de skal kunne forholde 
seg til det - når fagpersoner sitter rundt bordet skal det ikke være slik at vi skal måtte 
forklare skolens lovgrunnlag og formalia». 
 

Med de rammene skolene fungerer innenfor, har de ikke samme muligheter til å være fleksible 
som barnehagene, forklarer han: 

 
«I barnehagen kan du tilrettelegge for et aktivt barn, jobbe litt annerledes, det virker 
lettere å tilrettelegge på en annen måte enn skolen kan. Her er det en lærer og 20 
elever. Vi har mer formelle rutiner på skolen, strukturer fastlåst på tid, sted og 
personer. Det ser vi tydelig når vi har diskutert det med inkluderende barnehage og 
skolemiljø sammen med barnehager, i forhold til forebygging og mobbing. Det var 
ganske tydelig at det er «rundere» i barnehagene. De kan bare snu litt på sånn, og løse 
opp den barnegruppen, og gjøre sånn. Vi har ikke muligheten til det, vi har så mye mer 
formalia å forholde oss til enn barnehagene. Det er klare formalia på hvordan ting skal 
være» 
 

Han uttalte at det burde være flere skolefaglige representanter i TIMS: 
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«Det helseperspektivet får så mye fokus, og så blir det pedagogiske og skolefaglige satt 
litt til sides. Jeg ser absolutt behovet for at noen taler skolens sak i et slikt møte. Det 
er så forskjellige verdener». 

 
Et annet forhold han drar fram, er at saken i utgangspunktet neppe hørte hjemme i TIMS. 
Skolen ønsket det skulle være en PPT sak, men foreldrene nektet. Et TIMS-møte var det eneste 
som foreldrene ville godta: 

 
«Det er det pedagogiske her. Egentlig var det en PPT-sak det skulle vært. Men 
foreldrene ville ikke det, de ville ikke ha med noen å gjøre. Og så var dette en sånn fri-
arena, det skulle ikke skrives rapport, eleven skulle ikke møte og så videre. Det var et 
ufarlig møte. Det var det eneste foreldrene ville gå med på. Men det var nok ikke den 
rette arenaen for denne saken. Men det var det som var alternativet».  
 

Denne informanten sier han ikke kommer til å anvende TIMS igjen. Andre ved skoler hvor det 
har vært uttrykt misnøye med TIMS, forteller at de kommer til å bruke TIMS igjen, men at de 
vil tenke gjennom hva slags saker de tar hvor. En annen skolerepresentant sier: 
 

«I utgangspunktet tenker vi at vi har våre samarbeidspartnere som vi jobber med i 
forhold til enkeltsaker. PPT ville vært en idé å jobbe med. Jeg ville kalt inn bare skole 
og snakket med foreldrene, at vi kom til enighet, var litt åpne. Det skulle ikke andre inn 
og fortelle hvordan vi skulle finne ut av det. Saker til TIMS det er litt, først å reflektere. 
De gangene vi har hatt de anonyme sakene, hatt noen å reflektere sammen med, som 
ikke har visst noe om foreldrene eller noe, det har vært veldig ok. Vi har også hatt den 
opplevelsen med foreldrene til stede. I saker der vi ikke klarer å få foreldre inn i noe 
annet system, rett og slett, så er TIMS veldig greit som innfallsvinkel. TIMS kommer 
ikke inn med pedagogisk opplegg for barn i skolen, det er vår sak. Der det er diskusjon 
om dette er pedagogisk bra opplegg, der må TIMS bare toe sine hender og si at det kan 
vi ikke uttale oss om, vi er ikke der. Når det gjelder samarbeid og relasjoner og sånn 
skal man kunne tenke de kan være med». 
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7 SAMARBEID PÅ TVERS AV FAG OG TJENESTER 

I dette kapitlet ser vi på samarbeid innad i TIMS-teamet og mellom TIMS-teamet og tjenestene 
som er involvert i, eller som samarbeider med, TIMS. Oppmerksomheten rettes både mot hva 
som fungerer godt, og hva som ikke fungerer fullt så godt. Vi løfter også frem hvilke 
utfordringer TIMS-teamet og andre tjenester støter på i tverrfaglig samarbeid om saker som 
angår barn og unge, og hva som har betydning for at denne typen samarbeid kan lykkes. I 
løpet av det året som studien har pågått, er det imidlertid mye ved TIMS som er endret. 
Oppfatninger og erfaringer som gjelder samarbeid, kan derfor ha endret seg uten at vi har hatt 
mulighet til å fange alt opp her. I og med at erfaringer fra en tidlig fase i prosessen også er 
viktig for fremtidig læring, har vi tatt med hele spekteret av erfaringer, det vil si erfaringer som 
kom frem i intervjuene både i begynnelsen av studien og mot slutten av studien.  

7.1 SAMARBEID INTERNT I TIMS 

I TIMS-teamet deltar ikke bare forskjellige personer, hver enkelt person har forskjellig 
fagbakgrunn og de hører til forskjellige tjenester. Samarbeid på tvers av fag og tjenester byr 
ofte på utfordringer av forskjellig slag. Vi spurte derfor medlemmene i teamet om de har erfart 
noen form for uoverensstemmelse seg imellom knyttet til fagbakgrunn og/eller tjeneste, og 
om hvordan eventuelle uoverensstemmelser eller ulikheter håndteres og har blitt håndtert. 
Fortellingene fra TIMS-arbeidet tyder imidlertid på at teamet er svært godt samkjørt både 
faglig og relasjonelt, og de anerkjenner i høy grad hverandres kompetanse som det går frem 
av intervjuutdragene nedenfor: 
 

Vi hører på hverandre, det er stor grad av respekt. Det er egentlig en veldig glede over 
at vi har ulike synspunkt som kan bidra til å belyse saken med andre øyne. Jeg kan ikke 
huske vi har vært uenige om noe.  

 
… det er stor grad av enighet. Men det er også rom for å si at dette kanskje handler 
mer om noe annet. Jeg oppfatter teamet som veldig lydhøre i forhold til hverandre, 
god evne til refleksjon. Vi hopper ikke bare på det første og beste. Vi utveksler 
erfaringer og bryner oss på hverandre, det gjør vi.   
 
Heldigvis klappes ulike perspektiv fram. Vi er trygge i egen rolle, eget fag, og er bekvem 
på det å være i team. Når man har satt sammen teamet, har det vært kloke hoder som 
virkelig har tenkt, hvordan gi tilgang på fagområde eller tjeneste best mulig.  
 
Vi er skremmende enig til tider [ler] Vi kan godt diskutere, men det er ikke noe som 
oppleves som problematisk. Det er ikke det. Flere av oss i TIMS har jobbet på 
familiesenteret i mange år, og er vant å være tverrfaglig. Vi er jo det. Det hjelper sikkert 
på det. Vi er mye enige.  
 
Jeg tror alle oss tenker likt. De andre er klar i uttalelsene sine. Jeg tror vi har likt 
utgangspunkt etisk, og like holdninger også. Vi kan sikkert ha like mye forskjellig 
utgangspunkt der vi har samme fagbakgrunn. … Om helsesøstre kommer med sine 
synspunkter, aksepterer vi det – det er deres fagkunnskap. … I møter er vi felles om 
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saker. Folkene som sitter i gruppen bidrar med sitt. Det må være holdningen. Det 
varierer hvem som er i sentrum. Det er en verdi at vi er ulike. … Det er viktig at vi møtes 
fysisk. Vi sitter i gruppe og snakker – ord, kroppsspråk, blikk – alt betyr noe. Samtidig 
er det helt forskjellige instanser som møtes – vi er skodd over forskjellig lest, vi har 
forskjellig lovverk. Helse har sitt lovverk, barnevern har sitt og PPT har sitt.  
 

Forståelse for hverandres arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon er også viktig for samarbeidet. 
Det handler om «å ha et team i ordets rette forstand», som en i TIMS-teamet uttrykker det, 
og å utvikle gode relasjoner slik at man kan kultivere trygghet, åpenhet, ærlighet og ydmykhet. 
Det understrekes også at det er nødvendig å være trygg på det de gjør, og kunne si at de er 
usikre når de er det. Noen poengterer også verdien av «å ha folk rundt seg som er innstilt på 
å jobbe på samme måten» så man ikke opplever misnøye fra «den andre jobben som trenger 
deg, hvor de sier; å, skal du dit igjen …». Alle deltakerne i TIMS-teamet har dessuten lang 
praktisk erfaring fra egen profesjon, og, som en uttalte i omtale av teamet: «de er så trygg i 
sitt eget fag, at de kan være med utpå glatta».  

7.2 OM Å DELE PÅ ANSVARET   

Med TIMS er det flere øyne som ser og flere ører som hører. Dette er viktig både for 
fagpersonalet som slipper å slite alene, og for barn og foreldre. 

 
Sitatet over peker på flere fordeler med TIMS som et team satt sammen av ansatte fra flere 
tjenester og med forskjellig fagbakgrunn. Det som først og fremst nevnes, er «å slippe å sitte 
alene med vanskelige saker» som særlig helsesøstre og familieveileder, men også psykiatrisk 
sykepleier, tidligere har gjort. Det tverrfaglige samarbeidet kan imidlertid også virke gunstig 
for dem som mottar tjenestene, i form av at håndtering av saker og forslag til 
problemløsninger kan baseres på et bredere og mer kompetent grunnlag:    
 

Det er veldig bra på komplekse saker å ha flere øyne med sin kunnskap for å få fram - 
det er så mange nyanser i en sak, at man ikke overser noe. Det kan skje om man ikke 
er så bredt tverrfaglig sammensatt. Det er en stor styrke. Helsesøster på skolene sitter 
ofte med tunge saker alene. Å få de kanalisert til TIMS i stedet, er veldig bra for den 
enkelte familie, og også for de som jobbe her, at man ikke sitter alene med så 
vanskelige ting. Det kan være tungt. Men nummer en er at man får hjulpet familien på 
best mulig måte. Vi er mange øyne som ser og ører som hører, da blir det bedre 
resultat.  

 
TIMS er et team som gjør dem modigere i løsningene som de kommer frem til. De kan 
også komme med et bredere perspektiv. De er trygg på hverandre og de er trygg på 
egen kunnskap. TIMS har pedagog, barnevern, spesialpedagog og skolefaglig rådgiver. 
Det er flott å ha en person fra skolen inn i teamet.  

 
Fra starten av var TIMS-arbeidet organisert på en slik måte at alle i TIMS-teamet, og dermed 
hele bredden av kompetanse, var til stede i alle møter og involvert i alle saker. Denne 
praksisen ble etter hvert endret. Nå fordeler teamet saker mellom seg internt alt etter hvilket 
fagområde som kan være aktuelt i hver enkelt sak. I stedet for at seks personer involveres i en 
sak, hender det nå at bare to av dem gjør de første vurderingene før de eventuelt involverer 
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flere om det er behov. Hensikten med dette er både å begrense ressursbruken og å ta hensyn 
til «brukere» som kunne synes at møter med seks fagpersoner kunne bli litt i overkant:  
 

I mange saker har vi nå splittet teamet – vi har fordelt litt på ressursene – det ble 
kanskje litt for mye for foreldrene også selv om flere foreldre i utgangspunktet har sagt 
at det var greit [at hele teamet var med]. Foreldre kan ha gruet seg – men de har i 
ettertid sagt at det var ok.  
 
Vi har variert litt mellom hvilke fagpersoner som har hatt aktive og passive roller i 
møtene. Noen ganger har vi visst på forhånd at saken var kompleks – da har det vært 
positivt at mange har vært inne – i alle fall i kartleggingsfasen.  

7.3 «TIMS ER OSS» 

Alle lederne i tjenester som er involvert i TIMS, fikk spørsmål om hvilket eiendomsforhold de 
og deres tjeneste har og har hatt til TIMS. Selv om alle har avgitt like stor andel av egne 
ressurser til denne satsningen, har lederne forskjellige oppfatninger av det de bidrar til. Som 
svar på spørsmålet, utbrøt en av lederne spontant: «TIMS er oss!». Denne lederen snakket om 
TIMS som en del av tjenesten som de selv leverer til befolkningen, en tjeneste som de bidrar 
til med å avgi ressurser, og hvor en av tjenestens ansatte er involvert. En annen ga uttrykk for 
et litt mer distansert forhold til TIMS, med følgende kommentar: «Vi har et visst 
eiendomsforhold …. … Jeg tror på det, men vi har mest eiendomsforhold til [navn på et annet 
team], det er vårt».  
 
I intervjuene bemerket flere av lederne at TIMS har blitt og blir brukt i varierende grad av 
forskjellige tjenester og instanser i kommunen. Tidligere leder for familiesenteret var i særlig 
grad opptatt av dette, og hun fortalte at hun hadde «tidvis tatt mye ansvar på familiesenteret 
for at TIMS fikk oppgaver». I begynnelsen hadde hun bedt helsesøstre, spesielt, om å være 
bevisst på at TIMS fantes og passe på å bruke tjenesten. Praksis på familiesenteret har 
imidlertid endret seg: 
  

Helsesøstre er positiv nå til å sende saker til TIMS. De var kanskje litt usikker i 
utgangspunktet fordi de ikke visste hva TIMS kunne brukes til. De ansatte trodde de 
måtte gjøre mye mer på forhånd før de kunne sende til TIMS. … De tenkte at det måtte 
ha vært gjort mye forarbeid før TIMS knyttet til handlingssirkelen. 

 
Selv om TIMS har blitt mer brukt i løpet av det siste året enn i den tidlige fasen, kommenterte 
flere at TIMS med fordel kunne ha vært brukt mer, og de undrer seg over at ikke andre ser på 
TIMS som sin egen tjeneste, og som en tjeneste som kan hjelpe dem til å løse problemer:   
 

Skolen må også se at TIMS er deres. Det er bra at [navn på skolefaglig rådgiver] er der. 
PPT og barnevern kan bruke dem mye mer. Det kommer mye fra barnehage og 
familiesenter …. Ledere i andre avdelinger for barn og unge har ansvar for å vokte og 
verne om TIMS – og gi ærlige tilbakemeldinger om det er ting de ikke er fornøyd med 
…. Det er et svik å ikke bruke dem og å ignorere at de finnes. Dette er et luksustilbud – 
de gjør seg selv en bjørnetjeneste ved ikke å benytte tilbudet. 
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Det er ikke sagt hvor aldersgrensen går [for saker TIMS skal ta seg av], men de yngste 
skal prioriteres … I en periode hvor det var veldig travelt hadde [navn på skole] 
problemer. TIMS var inne – de tok saken, men [navn på skole] var ikke fornøyd med 
hjelpen de fikk. De [representanter for skolen] var ikke positiv og de snakket litt ned 
om TIMS. Jeg sa fra at det var uheldig. 
 
Noen er mer utrygg på nye ting enn andre. Det er helt naturlig – vi er bare mennesker. 
Det å ha TIMS i barnehager og at barnehager våger å ta opp det som er utfordring, er 
bra. Jeg tror de er blitt bedre og at barnehager opplever å få hjelp. Om de noen ganger 
får svar som de ikke liker, sitter det langt inne å be om samme type hjelp på nytt.  

 
Tidligere leder for familiesenteret uttalte seg svært positivt om den generelle utviklingen av 
samarbeid på tvers av tjenester i kommunen:  
 

[Navn på foreldreveileder] fra barnevernet [og barnevernets representant i TIMS], er vår. 
Det er en lur ting som de har gjort – en genistrek som alle kommuner burde ha adoptert. 
Skikkelig lavterskeltilbud. Det er gunstig at hun er barnevernansatt – vi lurer ofte på om 
dette [aktuelle saker] er barnevern eller ikke …. Mye kan drøftes anonymt, men vi får ofte 
samtykke fra foreldre om vi spør. [Navn på foreldreveileder] veileder uformelt – tidligere 
ble ikke det gjort i en tverrfaglig sammenheng. Tidligere var det mer enkeltvis, kan jeg se 
for meg.  

7.4 TIMS-ARBEID: AVLASTNING ELLER BELASTNING?  

I intervjuene snakket lederne også om verdien av TIMS for virksomheten i egen tjeneste. 
Refleksjonene varierte og tyder på at tverrfaglig arbeid virker ulikt inn på det øvrige arbeidet 
i tjenestene. Noen beskrev hvordan TIMS letter arbeidsbyrden for de ansatte og bidrar til at 
de kan konsentrere seg mer om kjernevirksomheten i egen tjeneste, med formuleringer som: 
 

Forebyggende og helsefremmende arbeid blir slukt av tung individuell jobbing. … Det 
er bra at andre avhjelper de tunge sakene, at andre arbeider med de vanskelige 
tingene, i stedet for helsesøstre som skal arbeide forebyggende og helsefremmende. 
… TIMS avlaster i de sakene som krever tid å følge opp. Helsesøstre får nå mer tid til 
det helsefremmende arbeidet som er deres primæroppgave. … Saker hvor man er 
usikker på hva som er problemet, skal vi sende til TIMS.  
 

Mens det tverrfaglige arbeidet i TIMS kan bidra til å avlaste arbeidet til helsesøstre både i 
skolehelsetjenesten og i helsestasjonsvirksomheten, som sitatene over antyder, la andre vekt 
på at ressurser brukt på TIMS kan gå på bekostning av andre sentrale oppgaver, men uten at 
de av den grunn nedvurderte verdien av TIMS. Barnevernet, for eksempel, har hittil ikke erfart 
mindre belastning i egen virksomhet, kanskje heller det motsatte:   

 
[Navn på TIMS-deltaker] er overbelastet. Vi burde ha hatt en til familieveileder. Saker 
meldes inn til TIMS og så plukker de ut hvem som bør følge opp. De arbeider i skoler 
og barnehager med systemer – ikke med familieveiledning. De er ute og observerer, 
men det gjør også PPT. Før TIMS fikk vi henvendelser direkte fra skoler og barnehager. 
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Nå går en del saker til TIMS først, men vi har ikke merket mindre arbeidsbelastning – 
tvert imot – noen kommer til barnevernet etter TIMS.  

 
Leder for barneverntjenesten nevner at på toppen av «ordinær» arbeidsbelastning har 
tjenesten fått utvidet sitt mandat. Blant annet gjelder dette ansvar for fosterhjemsveiledning, 
et felt hvor det i Fauske kommune foreløpig skorter både på kompetanse og på tiltaksteam, 
ifølge lederens beskrivelser. Lederen forteller videre at tiltaksarbeid «ofte hoper seg opp», og 
at hun derfor kunne tenke seg å bruke representanten i TIMS-teamet mer «inn i tiltaksarbeid», 
om ikke hun hadde vært «så overbelastet».    
 
Beskrivelser i intervjuene tyder på at TIMS heller ikke har bidratt til å minke arbeids-
belastningen i PP-tjenesten. Fauske kommune leverer PP-tjenester til fire andre kommuner, 
og tjenesten har faste personer i staben til hver kommune. Tre stillinger dekker for eksempel 
10 skoler i Fauske og Sørfold. Leder for PP-tjenesten forteller at dette er svært knapt, og legger 
til: 
 

Vi har vært på etterskudd med saksbehandling i flere år. … Det forringer våre 
muligheter til å gjøre det samme som de gjør i Bodø. På mange måter er det greit, men 
det gir også grobunn for misnøye. Vi ser nå nærmere på samarbeidsmodellen, om den 
er dimensjonert etter omfanget på arbeidet og antall stillinger. Og om vi skal være med 
i alle team og råd - går det ikke opp.  
 

Saksbehandlingen i PP-tjenesten svekker muligheten for fleksibilitet. Samtidig må tjenesten 
vurdere hva de kan involvere seg i så lenge oppgavene øker samlet sett: 
 

PPT har saksbehandling. Det er mye jobbing rundt det. Det er lovfestet hva som skal 
gjøres. Det tar sin tid, men en del av oppgavene er de samme som i TIMS. …. PPT har 
fått økt antall henvisninger det siste året – noen saker burde ikke ha vært os oss. Vi har 
tenkt at TIMS skulle føre til at vi fikk færre saker, men det har ikke skjedd. 
 

Med ulikt utgangspunkt og med ulike erfaringer vil det sannsynligvis «smerte» i varierende 
grad å avgi ressurser fra egen tjeneste til tverrfaglig virksomhet. Det «smerter» kanskje i særlig 
grad i tilfeller der de ikke ser umiddelbar effekt av TIMS eller om de erfarer at TIMS-arbeid går 
på bekostning av primæroppgavene i tjenesten. 
 
Også internt i TIMS-teamet ble det reflektert rundt forskjeller i belastning med tanke på det 
arbeidet som gjøres i forbindelse med TIMS, og det som hører med til hver enkelt persons 
hovedstilling i kommunen. Følgende uttalelser er eksempler på dette: 
 

Min jobb har vært alene som saksbehandler med alle barnehagene. Det er alt for lite 
ressurser til saksbehandling – vi har ikke fått gehør for at det er for lite folk. Det er 
travelt, slitsomt, absolutt ikke tilfredsstillende. …. Vi har nå utvidet. Halve onsdagen er 
det tverrfaglige team i barnehagene. Det tar litt tid særlig med Sulis og Valnesfjord som 
er lengst vekk. … Jeg er konstant på etterskudd, får ikke alltid gjort alt det andre i 
jobben – Det blir lett til at alt blir halvgjort. Det blir også litt overlapp – noe blir det 
samme – det er en utfordring å skille. … 
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Vi prøver stort sett å samle arbeidet på tirsdager, for da vet vi at alle er tilgjengelig, 
men det kan være behov utenfor tirsdagene. Men jeg er ikke så kjempefleksibel på det, 
jeg har tid bundet opp til andre ting. Men jeg prøver å være god til å skvise ting inn 
innimellom. Det er ikke så lurt, jeg angrer iblant, men gjør mye for å få det til å gå opp. 
Vi er ganske fleksible som arbeidsplass, det er det som er så bra med å jobbe her, yter 
i ene enden og får tilbake i den andre.  

 
Både barnevernet og PPT har oppgaver i forbindelse med saksbehandling som ofte haster. 
Barnevernets representant i TIMS har imidlertid ikke saksbehandling inkludert i sin 
hovedstilling, slik som representanten for PP-tjenesten har. Graden av fleksibilitet vil dermed 
variere innad i TIMS-teamet:   
 

De andre har hatt saker i skolen – de diskuterer hvor lenge de skal holde på – det er litt 
vanskelig med overganger. Det er kun jeg som har saksbehandlingsansvar. De andre 
kan kanskje bruke tid til TIMS fleksibelt.  

 
Forskjellig grad av belastning i arbeidet går også frem av følgende utdrag fra et intervju: 
 
Intervjuer: Har det blitt en stressfaktor etter hvert å balansere mellom arbeid i TIMS og andre 
oppgaver? 
Svar: Det [TIMS] er en ekstra ting – det blir ikke alltid tid til å forberede alt – jeg har ikke alle 
navn og saker i hodet. …. Det er givende å være i TIMS, men jeg har ikke akkurat en rød tråd i 
det som foregår. Jeg har ikke tid utenom når jeg er her. … Det blir litt for lite tid til å snakke 
med hverandre etter møtene.  
Intervjuer: Har du tenkt på løsninger på dette? 
Svar: … det er viktig med kontinuitet over tid. Det er viktig å bygge opp en gruppe som har 
kontinuitet. Det har fungert. Uten kontinuitet blir vitsen borte. Det er lærerikt å være i gruppe 
– å høre inn, men jeg har tenkt at jeg burde ikke ha vært der – fordi jeg har for mye annet – 
det er viktig å ikke bli kastet hit og dit.  

7.5 OVERLAPPENDE TILBUD 

I intervjuene nevner flere at Fauske har «en hel masse team og fora og møter» som skal ta seg 
av saker som angår barn og unge og oppfølging av dem. Blant «teamene», som av noen ble 
omtalt som «bokstavteam», ble disse listet opp: S-team (spesialpedagogisk team), 
Dialogmøte, Familiemøte, tverrfaglige team,5 TIMS, TRÅD og Ansvarsgrupper. Ett spørsmål 
som reises i forlengelsen av denne opplistingen, er om det er hensiktsmessig å ha så mange 
fora som til dels skal ta seg av den samme typen oppgaver:    
 

Vi har altså en god del fora hvor vi snakker. Vi har saker i S-team som vi sender videre 
til TIMS. Så går saken derfra til Familiemøte, så tilbake til TIMS, og deretter til PPT. Og 
så finner vi ut at det ikke er gjort nok på laveste nivå. … Heldigvis i Fauske er det mye 
dyktige folk, på helsestasjonen og i barnevernet. Men det spørs om vi spiller hverandre 
dårlig. ‘I Fauske er det et tverrfaglig kaos’ sier foreldre. Saken kan ha vært gjennom alle 
instansene uten at skolen og foreldrene føler at de får den hjelpen de trenger. PP-

                                                      
5 TIMS har nå erstattet tverrfaglige team. 
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tjenesten er i alle fora for å snakke om barn med problemer. Foreldre tror de har en 
sak hos PPT, når de har vært runden, men det har de ikke. … Skolene får ikke den 
hjelpen de føler at de trenger - til tross for alle råd og bokstavteam som vi har. 
 
Vi går for mye på møter. Det er ikke klare kriterier for hva er hva. Jeg tror på TIMS, men 
arbeidet må forenkles. De har dyktige folk, men ikke nok ressurser. Arbeidet må 
effektiviseres.  

 
Ingen snakker om TIMS som overflødig. Noen bemerker imidlertid at det bør være en klarere 
«rød tråd» i det som gjøres i kommunen samlet sett. Med så mange tilbud kan det fort bli 
uoversiktlig for dem som har behov for å orientere seg:  
 

Det er vanskelig å se en rød tråd. Vi er så ivrig etter å komme i gang. Nå avser vi 30 
prosent stilling eller kanskje 40 prosent. …. Jeg tror på det, men likevel får vi det ikke 
helt til. Vi kaster ofte bare ballen tilbake. Når PPT kommer inn, har TIMS vært der og 
foreldre er frustrert over enda et ledd. Vi i kommunen blir ikke sett på som hver enkelt 
tjeneste. Foreldre ser ikke forskjell. De tenker kommunen. Foreldre sier «de» sa sånn 
og sånn – og blir frustrert. Foreldre er lei lenge før de kommer til oss. Så kommer vi inn 
og sier det samme. Dette er litt «light utgaven», men …. Det er vanskelig å gjenopprette 
tillit og kontakt om dette ikke ivaretas på laveste nivå – vi må komme i posisjon – det 
skjer ofte en polarisering. Oppfatningen kan bli at TIMS eller andre er håpløs. Vi står i 
fare for å bli spilt ut mot hverandre når alle er inne i samme sak. Det er uheldig om 
noen tråkker andre på føttene.   
 
Vi må ha en rød tråd i hvordan vi ønsker å forstå dette. Det finnes ikke noen god 
struktur mellom skole og hjelpetjenester. …. De forskjellige instansene er ikke godt nok 
samkjørt seg imellom, internt, og mellom skole eller barnehage. De forskjellige 
hjelpetjenestene kan ha møte om ett og samme barn uten at vi vet om hverandre. Vi 
kan da gjøre vurderinger uten å vite om hverandre. Vi har for mange ledere og 
mellomledere, og da blir ansvaret pulverisert. Om vi ikke gjør noe med systemet, får vi 
det ikke til. Det er mye som er litt utydelig. Alle «rådene» blir ofte opprettet uten at 
«alle andre» har vært orientert. 
 
Vi har et vakuum i Fauske i forhold til barn som har problemer over tid. Barn avslutter 
i BUP, men de har ikke noe godt tilbud etterpå. Vi mangler gode tilbud til enkeltbarn 
som strever. Vi har ikke helsefremmende samtaler. Vi har fora med hjertesukk. Vi 
henviser mellom oss, men vi får ikke gjort noe. Vi har vansker med ressurser, med tid. 
Vi har ikke noen helhetlig plan for hvordan vi skal ivareta barn ... Vi kan ikke se på TIMS 
isolert. Vi må se TIMS i forhold til lovverk og kommunalt ansvar. Tjenester må 
effektiviseres og må sees i sammenheng med andre tjenester. Det skjer forskjells-
behandling – sammenfallende saker behandles ulikt alt etter hvem man møter på. 
Håndtering av saker kan ta ulike retninger som kanskje ikke er heldig - kontraindisert 
behandling – det ene slår det andre i hjel.  
 
Det er mange flinke her på alle nivå, men de arver systemer og så legger de til noe. Vi 
er lojale mot det som er vedtatt. Vi har kjempepotensial, vel så dyktige folk som i andre 
og større kommuner, men vi må få utnyttet potensialet. Tilbudene er ikke godt nok 
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sydd sammen. Vi kan øke kvaliteten på alle nivå – Jeg har sans for TIMS og ideen bak, 
men dette må vurderes opp mot alle andre råd. I en ideell verden kunne vi ha hatt 
mange råd. Men vi strever med alt som vi må ta oss av - skal vi ha en ansatt i alle 
teamene, blir det mye.  

 
Ett av tilbudene som flere nevner som overlappende med TIMS, er Familiemøte. I dette møtet 
er BUP til stede som en sentral aktør,6 og i intervjuene bemerkes det at antall møter av denne 
typen er redusert etter at TIMS ble etablert. Om det er en klar sammenheng her, det vil si om 
det er på grunn av TIMS at antall familiemøter har blitt færre, er imidlertid ikke helt avklart. 
En representant fra BUP kommenterer dette på følgende måte:  
 

Antall familiemøter har nå gått ned. Fagfolk i kommunen er litt forvirret. Familier blir 
også forvirret …. … Det er for dårlig koordinerte tjenester i kommunen. Saker kommer 
til BUP hvor vi må trekke i tråder. … Det skjer en endring nå i BUP – det blir en enda 
større forpliktelse for kommunene. Det fører til økt forventning om samkjøring. … Det 
er viktig å evaluere TIMS og det som er gjort der, før saker kommer til BUP. Det er viktig 
å tydeliggjøre tiltak, hvilke brukes når, og når skal de ikke brukes. 

 
I denne sammenhengen er det også noen som undrer seg over bakgrunnen for at TIMS ble 
etablert som et nytt tilbud. I intervjuene stiller de selv spørsmål om det nye utfyller det gamle, 
eller om det «nye» overlapper og/eller er sydd over samme lest som det «gamle»: 
 

Tilbud blir fort personavhengig når det gjelder hva som drives frem. Vi må spørre 
hvordan vi kan forbedre tjenester, men det åpner også nye tilbud uten at de gamle er 
evaluert. Det satses på det nye så lenge det er driv i det – men det tas ikke bort noe, 
og det fører med seg stadig flere møter. PP-tjenesten skal for eksempel være med i alt 
på skole, og i S-team og i TIMS. Nye tjenester er ikke alltid bedre tjenester. Det er 
nødvendig å avvikle noe for ikke å forstrekke seg – det blir også utydelig for brukere. 
… Mange problemer kan det finnes gode løsninger på - så opprettes det nye tiltak.  
 
Vi har spurt Familiesenteret om hvorfor det kommer så få saker til Familiemøte. Det 
var klar struktur på møtet. Når de [TIMS-involverte] beskriver TIMS – høres det ut til at 
de beskriver Familiemøte – så da lurer vi på hvorfor de har etablert det vi allerede 
hadde. Når vi sier «så bra» - da kan vi legge ned Familiemøtet – da får de panikk. 
 
Vi spør om det er grunn til å opprettholde Familiemøte – er det behov for dette? Det 
ble utformet på bakgrunn av behov. Kan TIMS erstatte Familiemøte? … Det er ikke 
hensiktsmessig med annet tilbud som er overlappende – det er bortkastet tid og det 
skaper forvirring.  

7.6 Å TRÅ (ELLER IKKE TRÅ) I ANDRES BED 

Det må være meningsfullt og tydelig hva vi er, og når de skal bruke oss, så vi ikke roter i 
andres bed. ... Hva skal hvor? Vi må være flinke å sortere hvor sakene skal. Vi kan ikke 

                                                      
6 Se Eide og Strømsvik (2015). 
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komme i møte etter møte, og så er det plutselig sånn, det skulle vært familiemøte i 
stedet …  

 
Med overlappende oppgaver er det fare for at andre tjenester, eller fagpersoner i andre 
tjenester, erfarer at TIMS «trår i deres bed». Dette kan skape misnøye for noen og forvirring 
for andre. Når vi stiller spørsmål om dette til deltakere i TIMS-teamet og til andre, kommer 
det frem forskjellige typer erfaringer og vurdering, som illustrert i følgende utdrag fra 
intervjuene: 
  

Det kan skje de opplever. Absolutt. Det handler om mange ting, tradisjoner, hvordan 
ting har vært. Ulike grupper kan føle at det tråkkes i bedet, «dette har jeg gjort i mange 
år, hvorfor kan jeg ikke gjøre det lenger» ... Og at vi trør folk på tærne av og til. Folk 
kan ha bedt om veiledning, og så foreslår vi at de kan gjøre ting på en annen måte, så 
de kan føle seg tråkket på tærne. Men sånn, det er vanskelig å tenke at sånn må det 
bare være, vi må tåle å høre at vi må gjøre ting annerledes innimellom.  

 
Både TIMS og andre team kan tråkke i bed til PPT. Noen saksbehandlere føler det slik, 
fordi andre har lagt premisser eller forespeilet noe som kan være urealistisk, eller ikke 
samkjørt. Foreldre og lærere skaper av og til allianser som går ut over andre. … PPT har 
eget personale for systemrettet arbeid i barnehager. De arbeider mot grupper. TIMS 
arbeider både med enkeltindivider og grupper.  

 
Vi tråkker litt i hverandres bed – hva kan egentlig TIMS få vite noe om – vi har ikke eget 
lovverk, men alle har taushetsplikt. Vi spurte i en sak på vegne av TIMS – «Er det noen 
andre inne her?» Men vi fikk ikke vite det. …. barnehager kan ta opp ting med TIMS 
som de kunne ha snakket med helsesøstre direkte om. … Noen er fortsatt usikker på 
hva som skal til TIMS og hva kan gå direkte [til andre, for eksempel barnevern].  

 
Vi spør også deltakere i TIMS-teamet spesifikt om hvordan de vurderer og sorterer hva som 
hører til hvor, og hvilke kriterier som gjelder blant annet for sortering av saker som enten skal 
til familiemøte eller til TIMS?  
 

Vi har ikke utarbeidet retningslinjer, men der man tenker at dette handler om psykisk 
helse, og det ikke er noen andre store ting som familiekonflikter vi kunne gått inn i, så 
tenker jeg at det er et familiemøte. Men TIMS jobber jo mer ut mot barnehager og 
skoler, og hjem, ikke minst om det er behov for det. Handler det om foreldrenes egne 
problemer med å organisere hverdagen ...?  
 
Jeg tror ikke vi har faste kriterier, men vi har alltid i bakhodet, burde dette vært et 
familiemøte. Det er kanskje ofte når det er snakk om foreldre som ønsker å diskutere 
ting med BUP. Vi har jo ikke BUP inne i TIMS. Eller om foreldre ønsker en henvisning til 
BUP, eller det kan være en ok start på en sånn prosess. Jeg vet egentlig ikke om vi har 
noen saker hvor vi har gått rett til familiemøte, men først til TIMS-møte, og så foreslått 
at kanskje vi skulle hatt et familiemøte. 
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Noen har imidlertid helt andre erfaringer eller syn på dette, som følgende eksempler tyder på: 
 

Saker som er krevende, som man arbeider lenge med – har noen andre måttet ta før 
også. Så jeg har ikke oppfattet at noen tenker at TIMS tråkker i andres bed.  
 
Vi hører fra skoler og barnehager at TIMS har vært inne. Noen er litt skeptisk til TIMS 
– det er et ønske å forebygge barnevern. Vi mener at det som er barnevern, skal til oss, 
og vi har ikke erfart at TIMS går utover egen kompetanse, de kjenner sine grenser og 
vi har full tillit til dem. Om de ikke ser sine grenser, har vi et problem, men vi har ikke 
erfart at de holder for lenge på saker.  

 
I intervjuene kommer det også frem eksempler på at TIMS-teamet «trår i eget bed». Tilbud 
via TIMS kan for eksempel være samtale med familieveileder, med psykiatrisk sykepleier, 
helsesøster eller PP-rådgiver. Noen ganger kunne slike tilbud ha vært gitt i deres hovedstilling. 
Flere nevner at grensene mellom hva som hører til hvor, kan virke litt uklare, av og til:  
  

Hver person i TIMS-teamet har flere roller i kommunen og flere hatter på. Der er ikke 
alltid greit å vite hva som sorterer inn under hva. 
 
Mine saker i TIMS overlapper med saker i PPT. Når noen ønsker henvisning til PPT – 
blir det foreslått Dialogmøte – som også jeg er med på – det fungerer greit.  
 
Vi hadde møte i en barnehage om et lite barn. [Navn] og [navn] var med på møtet – vi 
observerte og hadde samtale. Mor ønsket møte med TIMS etter et halvt år, selv om de 
hadde fått sakkyndig hjelp. … Saker går videre. Vi snakker om at – egentlig er det ikke 
problemer med to hatter i saker ...  

 
For noen er det også nødvendig, av flere grunner, å ta hensyn til sitt eget fagmiljø og sine 
kollegaer der:   
 

PPT må tenke – vi må holde vårt felt høyt fordi vi er små i forhold til de andre som er 
store. PPT har tenkt hva er TIMS – det er en utfordring. Hos oss sier de: «Hva holder dere 
på med i TIMS?» Det var litt startproblemer. 

7.7 OMROKKERING AV OPPGAVER: ET TAP FOR NOEN, EN FORDEL FOR 
ANDRE 

TIMS-teamet tok etter hvert over oppgavene som tverrfaglige team i Fauske kommune hadde 
hatt. De tverrfaglige teamene besto av fagansatte fra barnevern, PPT og familiesenteret. Hvert 
team hadde ansvar for bestemte barnehager med faste møter og oppfølging av saker. Da 
TIMS-teamet overtok disse oppgavene i barnehagene, var fortsatt de samme tjenestene og 
fagområdene involvert, men arbeidet som før hadde vært fordelt på flere team og på flere 
fagansatte fra hver tjeneste, ble nå ivaretatt av ett fast team med utspring i TIMS. TIMS valgte 
etter hvert å fordele arbeidsoppgaver internt. I stedet for at alle i teamet er involvert i alle 
oppgaver, er det nå bare fire i teamet som tar seg av oppgaver i barnehagene (representant 
for barnevernet, PPT, helsesøster og psykiatrisk sykepleier). Disse fire kan også dele seg i en 
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mindre gruppe i møter med barnehagene, med mindre det er snakk om saker hvor de vurderer 
at flere bør være involvert.  
 
I intervjuene fortalte både leder for barnevernet og leder for familiesenteret at de hadde vært 
spent på hvordan denne endringen ville bli mottatt blant personalet i egen tjeneste. 
Tverrfaglig arbeid var en type oppgave som de fleste fagpersonene satte pris på. For dem var 
møter i barnehagene verdifulle både med tanke på kontinuitet i saker og for å få innsikt i hva 
som «rører seg» i barnehagene. Dette ble ikke sett på som viktig bare for hver enkelt som 
fagperson, men også for hver enkelt tjeneste som helhet, som det går frem av følgende utdrag 
fra intervjuene:     
 

Det var en utfordring rundt at TIMS skulle overta tverrfaglige team, men vi tenkte at 
TIMS kunne prøve … Helsesøster er med i TIMS og vi visste at hun ville gjøre en god 
jobb. Men noe måtte vi ofre – vi har mistet litt kontinuiteten og kontakt med 
barnehagene. Ja, vi var spendt på hva som ville skje.  
 
Tidligere var det tverrfaglige team utenom. Det har vært en ulempe for 
saksbehandlingen i barnevernet og for barnehager. Tidligere var det to-tre ganger i 
året vi møttes. Jeg savner det. Vi ble oppdatert på det som skjedde – vi hadde hver 
våre barnehager. … Vi er på ansvarsmøter og har samarbeid med barnehager, men 
tidligere var dette et avbrekk i hverdagen, spennende for den enkelte saksbehandler 
som kjenner det slik.  

 
Lederne trakk imidlertid også frem fordeler ved at oppgaver er overført fra tverrfaglige team 
til TIMS. De presiserte at selv om tap av denne typen oppgaver kan være et tap for de 
profesjonelle eller fagansatte, er ikke dette nødvendigvis en ulempe for arbeidet som helhet:  
 

TIMS har andre hatter enn tverrfaglige team. De har blitt mye mer reflektert rundt 
egen rolle i forarbeidet, og etterarbeidet er satt mer i system – etter modellen som de 
bruker. Tidligere var det mer personavhengig. De har et forum som de kan forberede 
seg og evaluere det de har gjort – de får kvalitetssikret en helhetlig prosess – det er 
gunstig i de fleste sammenhenger. Helsesøstre har ikke samme tiden til dette. Det er 
også en avlastning, og helsesøstre sier at de får informasjon. Barnehagestyrere er også 
begeistret. Men det må etableres en ny praksis og det må skapes en ny kultur.  
 
Det svekker ikke barnevernets forebyggende arbeid, at vi ikke er med i tverrfaglige 
team lenger – vi får ikke gjort så mye forebyggende likevel – det gjør ikke noen forskjell 
slik det er nå. Det har vært et mål å overlate den kontakten til TIMS-teamet, og det er 
sikkert ikke et tap for brukere, barnehager og foreldre, men kanskje for ansatte i 
barnevernet.  
 
Kommunen eier teamet – det er et felles ansvar. Jeg var spent på at de overtok 
barnehagene, men det ble ikke noe problem. Det er nok oppgaver til alle. Sakene må 
uansett tas tak i. Det er det samme hva man kaller det – det viktigste er at de som 
trenger hjelp, får det. Alle oppgavene er i denne kommunen – alle må få hjelp. 
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TIMS har overtatt for tverrfaglige team. TIMS har opparbeidet kompetanse og har fått 
et godt rykte. Tidligere var det uklart for barnehager og skoler hva TIMS var for noe og 
hva de kunne bruke teamet til. Nå når teamet har blitt kjent, blir det brukt, og brukt i 
økende grad. I utgangspunktet hadde vi ikke råd til mer enn 20 prosent til TIMS, men 
når teamet erstatter tverrfaglige team, har vi litt å gå på.  

7.8 INFORMASJONSFLYT INTERNT OG PÅ TVERS  

På spørsmål om noe er problematiske med TIMS, fikk vi følgende svar fra en av lederne: 
 

Det er en jobb å gjøre på informasjonssiden. De må definere seg selv. De må nå ut. Det 
må være klart for brukere når de [TIMS] skal brukes. Jeg har hørt frustrasjon fra skolene 
lenge – de står i så mye – de har mange hjelpere, men hjelpere hjelper ikke alltid. 

 
I intervjuene er det flere uttalelser som tyder på at det til tider kan være litt komplisert å holde 
oversikt, og at det er lett å ta for gitt at informasjon flyter i systemet:  
 

Noen tar for gitt at informasjonen tilflyter hverandre, men det gjør den ikke. … Jeg har 
vært i møter for å finne ut av hva TIMS er eller står for. Det skjer mye, men det er viktig 
å rydde i rekkene av tiltak. Jeg har høvelig begreper om hvem som sitter i hvilke utvalg 
og team, men jeg har ikke iherdig prøvd å finne ut av dette. … [Navn på tjeneste] har 
hatt endringer i personalet – den som før hadde ansvar for Fauske, er nå pensjonert. 
Dermed har ikke informasjonen flytt godt nok videre i systemet.  
 
Jeg har vært med i familiemøte – Jeg har hørt at familier blir forvirret – de ønsker 
familiemøte for å møte BUP, men får beskjed om at de skal møte TIMS – og det skaper 
forvirring. Nå har vi erfart at familiemøte har mistet funksjon. … BUP har ikke innsikt i 
TIMS – i når og hvordan ting besluttes.  
 

Enkelte trekker frem generelle utfordringer med prosjekter: Så lenge personer som startet 
prosjektet er til stede, fungerer alt bra, men «når noen slutter kan ting fort rakne». Også av 
denne grunn er det viktig å sikre at informasjon flyter videre i systemet. Det samme gjelder 
når folk slutter og ved omorganisering. Noen har erfart utfordringer med å holde oversikten 
på grunn av fysisk avstand. Det antas at det er lettere å holde seg orientert uformelt om man 
er samlokalisert:   

 
Vi har litt lite oversikt av og til. [Navn] styrer – de andre sitter på «huset» og har kanskje 
mer oversikt. … Vi har litt lite rød tråd av og til – kanskje fordi vi sitter utenfor. 
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8  OM TIDLIG INNSATS I TIMS 

8.1 TILBUD MED LAV TERSKEL OG HØY FLEKSIBILITET  

En betydelig fordel som blir fremhevet med TIMS, sammenliknet med andre tjenester i 
kommunen, er at teamet kan gå raskt i gang med saker som de blir bedt om å ta tak i. Hele 
teamet er tilgjengelig en hel dag hver uke (en og en halv dag for flere). Dermed kan de som 
har behov for bistand, unngå lang ventetid. Intervjuutdragene nedenfor viser eksempler på 
uttalelser som understreker verdien av dette:   
 

Tidlig innsats er viktig. Når noen undrer seg, skal det være mulig å gå raskt i gang. … 
Det er viktig med enkeltsaker – at de det gjelder får rask tilbakemelding.  
 
Det har skjedd en endring i TIMS – folk tenker at de kan ta kontakt. Da går vi raskt i 
gang med observasjoner og snakker med barnehager. Kanskje finner vi da ut i TIMS at 
saken skal til PPT – da har vi en inngangsport, men dette går gjennom henvisning med 
skjema som fylles ut.  
 
Vi kan behandle saker kjapt, det tar sjelden mer enn ei uke eller to før vi kan være i 
gang. Det går fort. Det er litt annerledes enn folk er vant med fra andre hjelpeinstanser 
med lang ventetid. Det er en stor styrke.  
 
I noen saker ser det ut til at vi ikke klarer å vente til neste familiemøte. Familiemøte 
har faste tidspunkt og de har inntil tre saker per gang eller per møte. Noen ganger er 
det sykdom og da blir møtet avlyst. Da kan det gå flere måneder før saken kommer 
opp i familiemøte. For noen er det viktig å komme raskt i gang. For ansatte oppleves 
det også tilfredsstillende å få hjelpe til raskt.  
 

TIMS-teamet kan bidra med enkle tiltak som kan hindre at problemer eskalerer, og samtidig 
bidra i vurderinger av problemer på et tidlig tidspunkt og forsøke ut tiltak som kan forhindre 
at saken må henvises til barnevernet eller til BUP. Det vil si å sette inn tiltak i litt «light-format» 
som enkelte formulerer det:  
 

Vi hadde en aktiv sak hos oss hvor problemene ikke var så voldsom. Familien trenger 
noe, men kanskje ikke barnevern. Kanskje noe mer light enn det vi hadde vært inne 
med. Da ble TIMS et tiltak – de foretok en kartlegging og fant ut av økonomiske 
problemer som familien hadde. De brukte foreldreveileder som tiltak. 
 
Vi har brukt TIMS ved flere anledninger. Jeg fikk nettopp en telefon fra en lærer som 
lurte på om de skulle melde en sak til barnevernet. Vi diskuterte om TIMS burde ta 
dette før det blir barnevern sak – at det kunne være et tiltak. Det ble gjort, men jeg vet 
ikke mer om den saken, hva som har skjedd videre.  
 

Teamets oppgaver og tiltak i skoler og barnehager blir vurdert som nyttig på den ene siden 
med tanke på at dette kan bidra til å heve kompetansen blant personalet slik at de kan forsøke 
å løse problemer selv. Dette gjelder også for foreldre. På den andre siden kan tiltak i regi av 



 

85 
 

TIMS bidra til at personalet i skoler og barnehager bli tryggere i sine vurderinger av hvilke 
saker som er så alvorlige at de bør henvises videre i hjelpeapparatet:  

 
Og så er det noe med å tenke at det er kompetanseheving i barnehager og skoler og 
blant foreldre. At man får snakket en time om ting som er veldig vesentlig, eller bare 
en undring, bare det skaper bevissthet som gjør at det skjer endringer på et vis. Da 
kommer det fra mange perspektiv som gjør at det blir en god helhet. Jeg tror ikke vi 
trenger å gjøre så mye. Jeg tror at de gjør det selv når de får satt ord på det og pratet 
om det, da skjer det noe. Det er viktig å se helheten rundt ungen, og se og anerkjenne 
hverandres kompetanse, både innen TIMS-teamet og i feltet, en anerkjennelse tror jeg 
er vesentlig.  
 
Barnehagene er mer åpne. Ikke alle, men generelt. Vi har fått mange flere saker fra 
barnehage enn skole. Det er noe med kulturen på skolen, og kanskje også det å få saker 
fra oss internt på familiesenteret, det kan også være fordi man har vært vant med å 
ordne opp i ting selv. Det er jo bra, de skal jo det, men av og til, for å yte best mulig 
hjelp, må man ha hjelp fra andre.  

 
Fleksibiliteten i teamet trekkes også frem som en fordel. I tillegg til at det er mulig å gå raskt i 
gang, kan teamet tilby hjemmebesøk på ettermiddagstid eller kveldstid i tilfeller der det er 
nødvendig. Fleksibiliteten varierer imidlertid innad i teamet. Noen kan i perioder bruke mer 
tid per uke enn den andelen av stillingen som er forbeholdt TIMS-arbeid, mens andre har lite 
rom for innsats utover den faste ukentlige tiden: 
 

Vi er åpen for at [navn] kan bruke mer tid enn 20 prosent – det samme med psykiatrisk 
sykepleier. Det er ikke viktig å tenke prosenter, vi må være fleksible når folk trenger oss. 
Men vi har gitte rammer og vi har de folkene vi har –   

 
Det poengteres også at det er et felles ansvar å sørge for at familier og barn som trenger det, 
får rett hjelp til rett tid: 
 

Om [navn på tjeneste] kan bidra til rett hjelp tidligere – skal ikke vi hindre dem i det. Det 
er elendighet nok til alle. For oss [kommunen] har ikke dette noen praktiske 
konsekvenser. Vi kan gi rett hjelp tidligere. Flere barn og familier har fått mye hjelp. Vi 
må spørre: Er det noe vi ikke har kompetanse til? Er det problemer med tilknytning? 
Familier må få rett kompetanse. Vi må sørge for det 

8.2 «MED SÅ GODE FOLK ……» 

På spørsmål om hva som er det mest positive med TIMS, er det ofte høy kompetanse i teamet 
som først og fremst trekkes frem. En av lederne formulerer det slik:  
 

Jeg tror det har virkning med så gode folk som kan skille mellom hva vi kan gjøre tidlig 
– godt forebyggende arbeid – og skille ut det som skal til barnevern. Jeg har tillit til at 
det virker, selv om vi ikke ser at det har effekt.  
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Med bredde i kompetanse og med flere personer å spille på, kan teamet også sette inn flere 
typer tiltak samtidig, som for eksempel i sak som beskrives her:  
 

I en sak har det skjedd store endringer. [Navn] og [navn] har arbeidet med familien, 
mens [navn] og [navn] arbeidet opp mot skolen. Det har vært svært nyttig. Vi har fått 
utnyttet ressursene. [Navn] og [navn] er kompetent på skole, mens [navn] og [navn] 
hadde møter i hjemmet og diskuterte hvordan gjør vi dette – og så ble de tankene tatt 
med inn i arbeidet i skolen. Om vi ikke hadde TIMS, hadde ikke dette vært mulig – om 
vi ikke hadde TIMS, hadde vi ikke hatt en møteplass.  
 
Det som er bra er at vi er et tverrfaglig team som har stor kompetanse og erfaring fra 
de ulike feltene, som gjør at vi kan bidra til å hjelpe skole og barnehage med sine 
utfordringer. Og så er vi brobygger når vi tenker at her må andre ting inn i bildet som 
PPT og BUP, som vi kan prøve å aktivere. Vi kan ha nær kontakt med dem og bringe 
sakene videre.  
 

Å ha et team med høy kompetanse tilgjengelig, blir ikke sett på som en selvfølge, og i 
intervjuene nevner flere at det er viktig å ta godt vare på dem som er der, noe for eksempel 
følgende uttalelse fra en av tjenestelederne gir uttrykk for: 
 

Om vi ikke har de rette folkene i teamet [som nå], kan TIMS stå i fare. … Det er viktig at 
de som arbeider der blir godt tatt i vare. De må være bevisst på det selv også. … De har 
bevist at de er nyttig – vi er over den kneiken. … Det er også positivt med stabilitet i 
teamet – men det må ikke bli så stabilt at det stagnerer. Det er negativt om de blir for 
bundet i sin form – de, og vi, må være oppmerksom på det.  

8.3 HAR TILBUDET FOR LAV TERSKEL? 

Vi har jo reflektert litt underveis – vi må ikke bli så lavterskel at vi tar ansvar fra foreldre 
og fra de profesjonelle ute i skolene og barnehagene. Når alt skal innom lavterskel tar vi 
fra dem troen på at de kan noe selv - det er litt faretruende å ta fra dem ansvar. Om vi 
legger opp til at all undring skal innom en lavterskeltjeneste – ja, da – vi ser utvikling i 
retning dette. Vi bruker mer og mer tid på å trygge foreldre på at det de gjør er godt 
nok. Vi opplever at flere barnehager med profesjonelle som gjør en god jobb, tar opp 
ting som de kan og burde kunne selv. … Det er en generell ansvarsfraskrivelsestendens. 
Vi må hjelpe dem til å ta ansvaret – å trygge dem.  

 
Refleksjonen i sitatet over, om muligheten for at et lavterskeltilbud som har vært del av 
«grunnfilosofien» i TIMS, kan ha ført med seg, eller kan føre til, at tilbudet benyttes i saker 
hvor dette burde være overflødig, støttes av flere. Både deltakere i TIMS-teamet og ledere for 
de forskjellige tjenestene som er involvert, tar opp dette temaet som svar på spørsmål om hva 
som kan være problematisk med TIMS, eller om hva som med fordel kunne ha vært endret. 
Her er et knippe eksempler på uttalelser:   
 

Skoler og barnehager stoler ikke på seg selv. De henviser til lavterskeltilbud og gjør seg 
selv avhengig av «eksternt hjelpeapparat» i stedet for å ta tak i oppgaver som de selv 
har ansvar for. Skoler henviser, og så går «ting» en runde i hjelpeapparatet og så 
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kommer de tilbake til skolen uten at noe er løst. De har hatt en observatør i klassen, 
det skal de ha hatt før henvisning. … Vi har kultur i kommunen for å henvise. …  
 
Man kan gjøre seg avhengig av lavterskeltilbud som man kan gjøre seg avhengig av 
lette rusmidler. 
 
Det oppstår en generell hjelpeløshet – de [skoler] trenger veiledning og støtte, men de 
må stå i det de er i gang med, lenge nok til å finne ut om det hjelper det de holder på 
med.  

 
Følgende utdrag fra intervjuene utdyper disse poengene: 
 
Intervjuer: [Navn] har en funksjon i seg selv – på e-post og med telefoner? 
Svar: Ja, [navn] tar imot telefoner. Hun får ganske mye. Hun har dialog med foreldre som vi 
ikke har kontakt med. Vi andre har ikke oversikt over alle saker. [Navn] kan trygge dem på å 
gå videre eller ikke gå videre. 
Intervjuer: Er det noe mønster i hvem som tar mest og minst kontakt?  
Svar: Mange tenker at «TIMS er der, vi prøver det», eller «barnevern, ja, vi prøver det». Noen 
tenker at «vi må prøve alt vi har». … Jeg tenker at de bruker ikke det de har i skolene og 
barnehagene – de tenker «vi må få inn folk» - så ender det opp med mange kokker. … Jeg 
synes i perioder at det blir mye. Jeg har mest barnehager, men er ikke med i alle saker. Men 
noen barnehager er nesten helt fraværende. I de andre barnehagene er vi ofte. En barnehage 
har vi nesten ikke vært i. Vi vet egentlig at de har problematikk – de har fått hjelp av PPT.  
 
Intervjuer: Kommer noe for tidlig til TIMS? 
Svar: Noen tror at de må til TIMS først. De kunne tatt kontakt med Dialogmøte først eller 
direkte med PPT. 
Intervjuer: Er det blitt høyere terskel for å komme inn til PPT? 
Svar: Det skal være høy terskel fra skoler og barnehager for å melde til PPT. De skal løse 
problemer selv i skoler og barnehager. PPT skal arbeide ute i systemrettet arbeid – De skal 
ikke – de skal få ned saksbehandling. … Dialogmøter kan avslutte uten henvisning – de prøver 
å arbeide med saken – noen klarer de det med – andre ender med henvisning etter hvert.  
 
I intervjuutdragene over pekes det på at tiltak skal settes inn på laveste nivå, for eksempel i 
skoler og barnehager, eller via helsesøster og familieveileder, før saker tas opp med TIMS-
teamet eller med tjenester som PPT, barnevern eller BUP. Den samme erfaringen kommer 
også frem i intervjuer med ledere: 
 

Vi [BUP] kan avvise en henvisning om ikke kommunen har gjort et grundig forarbeid. 
Kommunen må vise at tiltak har vært gjort – som ikke har båret frukter. TIMS har vært 
brukt av skoler konsultativt, og BUP har blitt invitert til å holde innlegg om tilknytning. 
Dette var noe vi forsøkte å komme bort fra i Familiemøte. Vi har faglige dilemmaer – 
vi vet, men skal ikke vite hvem det snakkes om. Jeg ser behov for at fagfolk kan drøfte, 
få innspill – anonymt – uten at de det gjelder, vet om det. Men det er et ekstra dilemma 
når vi vet hvem det er, uten å kunne snakke om det. Da kan vi heller ikke journalføre. 
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Det må settes inn tiltak på laveste nivå. Vi ser ofte i mappen at saken starter hos PPT i 
stedet for å begynne på et lavere nivå, for eksempel i skolen. Når det grunnleggende 
er gjort, kan det henvises videre.  
 
Vi må ha tro på at dette er målrettet. Vi får tilbakemelding fra brukere om at de er 
fornøyd. Jeg tror at TIMS er en rasjonell handlingsmodell, men TIMS bør inngå som et 
ledd i en handlingskjede, hvor helsesøstre er første ledd, TIMS er andre ledd, og BUP 
er tredje ledd.  
 
Vi må ha organisasjonsutvikling i kommune og barnehager. Vi må utvikle gode 
strategier for barn og unge i utviklingsløpet. … Skoler bør ansette kompetanse selv til 
de som har de største utfordringene, enten det er vernepleier de trenger eller annet. 
Det kan være lønnsomt på lengre sikt. Skoler må være mer selvhjulpne. I Bodø har de 
Fagteam ute i alle barnehager med spesialpedagog, logoped og PP-rådgiver. 
Enhetsleder på Fauske tenker litt i samme bane, om det er noe som kan passe her.  

8.4 ER DET NOE SOM GLIPPER? 

I intervjuene er det flere av dem som understreker at de ser på TIMS som et verdifullt tilbud, 
som også gir uttrykk for at de er usikker på om satsningen lykkes fullt ut:   
 

TIMS har vært et forsøk på å svare på problemer i barnehager og skoler. Spørsmålet er 
om de som trenger det, har fått mer hjelp, eller om det er nok et team som forteller 
hva som burde ha vært gjort. Blir dette bare en ny konsultasjonstjeneste? De som 
skriker om hjelp, vil ha noe mer konkret – veiledning, råd, hjelp med å finne retning.  
 
Vi har en ide om å gå fra «undring til handling» på mange plan, men vi må ikke ha et 
nytt «råd» som skal ordne opp i det de andre ikke får håndtert. Det kan ikke være 
behov for alle «rådene». For foreldre kan det være at de ikke får hjelp. TIMS-folket er 
kjempeflinke blant alle andre menneskene. Men vi bruker ressurser på tiltak som vi vet 
ikke har effekt, så vi må organisere arbeidet på en litt annen måte.  
 
Tims kunne ha arbeidet med systemer, og med stedet. Men de arbeider mer med 
enkeltindivider og familier – TIMS er opptatt av ICDP-satsning på Fauske – det er 
foreldreveiledning utfra et program. Hjelpeapparatet har vært gjennom program og 
fått tilgang til metodikk. Men de får ikke anvendt kompetansen. De får ikke med 
foreldre på kurs. ... TIMS er et suverent program, men vi får det ikke helt til. 
 
Det er ofte konflikt mellom skole og foreldre. De har ikke felles forståelse av prosessen. 
Hovedintensjonen er å sette i gang systematisk arbeid før vi kommer inn. Det må gjøres 
en jobb i forkant. Når det oppstår et problem, må det ikke tas kontakt med oss med 
det samme – det skal utforskes hva som kan gjøres. Med barn som har vansker – hva 
kan vi som kommune, skole, barnehage tenke at vi kan gjøre? Og hvilke oppgaver er 
kommunen pålagt? Vi må finne frem til systemer som ikke forvansker. Dette må vi 
tenke på når vi skal vurdere TIMS. 
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Flere nevner at TIMS kunne eller burde ha utvidet tilbudet, i en eller flere retninger. Blant 
eksemplene som nevnes, er tilbud til skoler på de laveste trinnene: 

 
Jeg har tro på nærhet, for eksempel til barnehager, og at det virker positivt. … Jeg lurer 
på om vi også skulle ha vært fast i skoler på småtrinnet. De første årene på skolen er 
viktige – mye setter seg der – det ser vi jo. Kanskje skulle vi ha rullert der. 

8.5 MULIGHET FOR LANGSIKTIG VIRKNING 

Som nevnt i kapittel 7, er det flere som forteller at antall familiemøter i kommunen har minket 
etter at TIMS ble etablert for fullt. Under intervjuet er det blant annet en som kommenterer 
at færre familiemøter kan henge sammen med at «TIMS prøver på et lavere nivå», og legger 
til: «Kanskje det tyder på at det finnes løsninger på forhånd, kanskje saker er mer grundig 
gjennomtenkt før de kommer til familiemøte». Om dette er tilfelle, ser vedkommende på 
dette som positivt, i alle fall så lenge «BUP ønsker å halvere antall saker på Fauske».  
 
Generelle henvisninger til BUP har imidlertid ikke minket de siste par årene, ifølge lederen for 
tjenesten. Heller ikke PP-tjenesten og barnevernet har merket nedgang i antall saker, som 
lederne for disse tjenestene legger til at de kanskje kunne ha forventet:   
 

Om vi kan si noe om at BUP har fått færre saker – i så fall er det positivt. Men Fauske 
kommune har ikke utmerket seg med lave tall. Saltdal har i alle fall økt antall 
henvisninger. 
 
PPT har fått økt antall henvisninger det siste året – noen saker burde ikke ha vært hos 
oss. Vi har tenkt at TIMS skulle føre til at vi fikk færre saker, men det har ikke skjedd. 
 
Etter at vi fikk TIMS har vi fått økt mengde med barneversaker – uten at det er en 
sammenheng der, og uten at det er TIMS sin fortjeneste eller feil. Jeg tror heller at hele 
samfunnet er mer opplyst om barnevern. Noen foreldre tar selv kontakt med 
barnevernet med ungdom som de har problemer med. Det er mer legitimt å ta kontakt 
i slike saker. Jeg kan ikke huske at noen foreldre med treåringer har tatt kontakt fordi 
de har problemer.  
 
PPT eller TIMS kunne egentlig ha forhindret noe, men jeg tror heller at de kommer inn 
tidligere og får henvisning. Vi kan se at noen ting får de til. Vi har ikke sett markant 
økning av saker til PPT, men heller ikke minking.  
 
I Dialogmøter i PPT – kan det tas opp ting – vi har erfart at vi har avverget en del saker 
til PPT med samtaler der. Men jo mer vi snakker, jo mer kommer opp i dagen. Det blir 
ikke mindre henvendelser, men det dukker kanskje mer opp.  

 
Både leder for PP-tjenesten og leder for BUP peker på at det har skjedd flere endringer i 
kommunen parallelt med at TIMS har pågått. Leder for PP-tjenesten forteller at Barnehuset i 
Bodø har hatt innlegg på en av skolene i kommunen, og at PPT fikk økt antall henvisninger 
derifra etter det, mens leder for BUP trekker frem at kommunen i denne perioden har fått nye 
fagfolk, noe som etter hennes oppfatning kan ha betydning for endringer i praksis både i den 
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ene og den andre retningen. Begge presiserer at det også kan være tilfeldige svingninger i 
henvisninger til disse tjenestene slik at det ikke er mulig å konkludere med om TIMS har effekt 
i form av at saker løses uten at «spesialisttjenestene» kobles inn. Flere nevner også at TIMS 
kan ha bidratt til å avdekke problematiske forhold slik at de det gjelder, får hjelp tidligere. I 
slike tilfeller er det «positivt» at barnevernet får flere saker.   
 
Som pekt på over, er det flere som nevner i intervjuene at foreldre og barn med problemer 
ofte går «i sirkel» mellom forskjellige tjenester og tilbud som finnes i kommunen, uten at de 
får hjelp som hjelper. Andre kommenterer at det «å gå i sirkel» ikke nødvendigvis er 
ensbetydende med at de ikke får hjelp: 
 

Noen barn har vært utredet av BUP før de begynte på skolen. Tanken er at forskjellige 
tjenester skal komme inn på ulikt tidspunkt. De har ofte prøvd forskjellige tjenester som 
ikke har fungert. Selv om man går i sirkel – kan det bli bedre. 
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9 DIALOG SOM VIRKEMIDDEL 

Dialog står sentralt i TIMS’ praksis. Med dette føyer TIMS seg inn et større mønster, med 
vektlegging av idealer som dialog, lytting, undring og ydmykhet. I dette kapitlet starter vi med 
noen teoretiske aspekter knyttet til dialog. Derfra skal vi bevege oss tilbake til tematikken 
«konflikt mellom parter», og se på dette gjennom de «brillene» teorien gir grunnlag for. 

9.1 ØKT VEKTLEGGING AV DET DIALOGISKE  

Dialog er et begrep som brukes stadig oftere, i flere sammenhenger og innenfor flere 
samfunnsområder (Juritzen 2017). Juritzen viser hvordan dialogen har antatt en større og 
viktigere rolle i dagens samfunn, i så vel forvaltningen på ulike nivå, som i arbeid med 
relasjoner både privat og profesjonelt. Dialogbegrepet har appell i vår samtid, sier han:  
 
«Med vektleggingen av det dialogiske ligger det en forståelse av betydningen av likeverd mellom 

dialogens deltakere, noe som understrekes i stadig flere av velferdsstatens møter mellom eksperter 

og lekfolk, profesjonsutøvere og borgere. Fageksperten, den profesjonelle helse- eller sosialarbeideren 

som henvender seg fra en opphøyet, bedrevitende og paternalistisk posisjon, har gått ut på dato. 

Ekspertens «mer-viten» skal nå formidles i dialog, helst fra en lyttende, lydhør og spørrende posisjon» 

(Juritzen 2017:104). 

 
Juritzen (2017) peker videre på hvordan mange profesjoner trenes i dag i ulike dialogbaserte 
tilnærminger til brukere og klienter, og dialogen oppleves gjerne som en ønsket nyvinning, i 
kontrast til tidligere paternalistiske idealer (se også Andrews 2002). 

9.2 DIALOG OG SUBTIL STYRING 

I dette avsnittet vil vi si litt mer om dialogen som styringsinstrument. Juritzen viser til hvordan 
en type kompetanse som etterspørres i dag, er «en som stiller de gode spørsmålene, lytter, 
undrer seg sammen med brukeren og er ydmyk i forhold til brukerens egne ressurser og 
muligheter. Samtidig sier han 
 
«Når dialogen tas i bruk av helse- og sosialprofesjonene som virkemiddel og metode, omformes det 

dialogiske til også å romme ulike former for potent, men subtil styring i spennet mellom invitasjon til 

selvledelse og lett forkledd paternalisme med styringsrett og sanksjonsmakt» (Juritzen 2017: 124). 

 
Sitatet over høres umiddelbart negativt ut, og generelt, i enkelte tilfeller kan det også være 
det, men ikke nødvendigvis. Når vi siterer Juritzen her, er det for å ta opp tråden knyttet til 
den subtile styringen han peker på. Gjennom dialogen legges utfordringer, erfaringer og 
refleksjoner til den som forteller, fram for de/den man er i dialog med. Det som fortelles, 
gjøres til gjenstand for betraktning for de som lytter, men det gjøres også til gjenstand for 
betraktning for den som forteller. Det gis tilbakemeldinger på det som er blitt fortalt, og 
ytterligere spørsmål stilles som stimulerer til videre refleksjon. Dette er en prosess som kan 
avstedkomme endring i måtene folk forstår og tenker på, og dermed også legge et grunnlag 
for handlingsendring. 
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9.3 SUBTIL STYRING, KUNNSKAP OG MAKT  

Den formen for styring, som er nevnt over, er en form for styring som Foucault kaller pastoral 
makt. Vi vil straks vende tilbake til hva som ligger i begrepet pastoral makt. Men først må vi 
klargjøre litt hva vi mener med å bringe et begrep som makt inn her. Begrepet makt assosieres 
gjerne som noe negativt, og noe som utøves av en person over en annen – eller en gruppe 
mennesker over en annen gruppe mennesker – herre og slave, depoter og undersåtter. 
Begrepet makt i samfunnsvitenskapelige perspektiv er imidlertid mer sammensatt. Her fins 
det mange ulike forståelser og tilnærminger til begrepet. Makt i Foucaults termer har ingen 
negativ betydning i seg selv. Hans bruk av begrepet refererer til måtene handlinger 
modifiserer andre handlinger, innen relasjoner mellom individer eller grupper (Scott 2007). 
Foucault sier at denne makten er relasjonell, og eksisterer gjennom handling. Makt forstås her 
som en produktiv kraft, «as being the production of causal effects» (Scott 2007:25). 
 
Foucault ser på kunnskap og makt som uløselig sammenflettet. I møter mellom «profesjonelle 
og klienter» foreligger det kunnskap som skal overføres. Kunnskapen kan i lys av Foucault ses 
på som et produkt av dagens gjeldende kunnskapsregime (Dreyfus og Rabinow 1982, Foucault 
og Gordon 1980). Ruud Knutsen (2017) peker på at kunnskap skapes i kultur og samfunn, og 
formes gjennom politikk og normer:  
 
«Dermed kan man ikke forstå kunnskap som løsrevet fra historiske, kulturelle og sosiale forhold. 

Kunnskap spiller seg ut som diskursive forståelser og praksiser. Diskursen rammer inn kunnskapen, den 

former tanker og handlesett og knytter på denne måten makt til kunnskap. Kunnskapen påvirker 

hvordan vi tenker og handler, og praksiser styres av diskursenes underliggende logikk, normer og 

rammer knyttet til hva vi aksepterer som sant, rasjonelt og riktig» (Ruud Knutsen 2017: 133). 

 
Når vi snakker om makt knyttet til dialogen mellom profesjonelle og klienter/brukere, handler 
det ikke om at profesjonelle utøver makt over brukerne. De profesjonelle er selv produkter av 
et kunnskapsregime, de har ervervet seg kunnskap gjennom læringsprosesser, utdanning, 
praksis og erfaring. Det er gjennom kunnskapen og kunnskapsoverføringen, at 
«myndighetenes arm» strekker seg (Andrews 2002). Både profesjonelle og klienter er på 
denne måten subjekter for makten.  

9.4 BETYDNINGEN AV «DET FRIE, AKTIVE SUBJEKT» 

Pastoral makt handler ikke om frihetsberøvelse, det er en form for makt som avhenger av at 
man forstår «den andre» som et fritt, aktivt subjekt, som har et spektrum av mulige handlinger 
tilgjengelig – eller som har potensialet til å oppdage nye måter å handle på (Fejes 2013:8-9). 
Pastoral makt handler om at man i dagens samfunn ikke styrer borgerne gjennom eksterne 
tvangsmekanismer, men heller prøver å «gjete innbyggerne». Begrepet «pastoral makt» 
bygger på metaforen hyrden som leder flokken. Presten hadde hyrdens rolle, en rolle som 
også innebar at presten ble gjort ansvarlig for den enkeltes synder. Presten måtte vite ikke 
bare om den konkrete synden til den enkelte i menigheten, men også hva som foregikk i den 
enkeltes «sjel». For å få denne kunnskapen ble bekjennelsen viktig. Bekjennelsen er ikke lenger 
begrenset til religion, den har fått en viktig rolle i dagens sekulære samfunn, sier Foucault 
(1980). Men målet med bekjennelsen er ikke lenger frelse, men å oppnå helse og trygghet 
med mer. Foucault sier at bekjennelsen har gjennomsyret samfunnet vårt, ikke bare spesifikke 
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fagfelt som psykologi, justis og medisin, men også familie-, venne- og kjærlighetsforhold. Alle 
områder i livet er blitt åpnet opp som domener for ulike former for veiledningspraksis, via 
dialog og refleksjon (Fejes 2013). Denne formen for makt handler ikke om å stenge, innskrenke 
eller tvinge individene, men å dirigere og gi retning til individers og gruppers handlinger. 
Befolkningen inviteres med på å ta i bruk sin frihet til å forme den og forvalte den på bestemte 
måter (Rose 1999, Rose mfl. 2006). 
 
Veiledning og dialog har som mål å avstedkomme endring, den er et styringsinstrument. Og 
noe av populariteten denne styringsformen har i dag, henger sammen med samtidens 
vektlegging av idealer som individets selvsagte frihet og rettighet til å forvalte seg selv. Det 
som gjør denne formen for styring effektiv, er at statens og borgernes interesser går hånd i 
hånd, uten synlige former for ytre tvang eller påbud, sier Foucault. Frivillighet er faktisk en 
forutsetning for at denne type styring skal kunne gjennomføres, borgeren må selv «velge» å 
gjøre det «rette» (Foucault og Gordon 1980). Råd og veiledning gis på måter som ikke 
oppfattes som sosial kontroll eller påtvunget kunnskap, gjerne gjennom retoriske spørsmål 
som forsiktig peker ut en retning, og får den som veiledes til selv å finne løsninger, det skal 
være «deres eget» - egne erkjennelser, egne valg (Andrews 2002). 

9.5 DIALOG SOM VIRKEMIDDEL I TIMS 

Det som er skrevet om denne formen for styring, glir rett inn i den praksisen vi ser i TIMS, hvor 
dialogen står sentralt. Også her ser vi hvordan idealer som dialog, lytting, undring og ydmykhet 
blir understreket. Frivillighet er også en del av dette bildet: dette er arbeidsmåter som 
forutsetter samtykke fra den som skal bistås. Det er en arbeidsmåte som forutsetter at den 
som skal bistås, forteller om de utfordringene han/hun opplever, slik at disse kan gjøres til 
gjenstand for betraktning og refleksjon. Gjennom denne felles refleksjonen, innspill og 
spørsmål, skjer en kunnskapsoverføring. Det er prosessen hvorved både bistandsytere og 
bistandsmottakere fletter seg inn i dagens gjeldende kunnskapsregime. Bistandsmottakerne 
kan penses inn på tanker og inn i oppdagelser. Og det er gjennom denne prosessen at grunnlag 
for endring legges, hva angår forståelser så vel som handlingsmønster.  

9.6 TIMS-MØTER MED KONFLIKTER MELLOM PARTENE 

Ut fra det vi har skrevet ovenfor, kan vi også se hvorfor det kan være en utfordring når partene 
TIMS skal hjelpe befinner seg i en konfliktsituasjon. Utfordringen stikker dypere enn bare det 
å utvikle nye former for dialog og møtehåndtering. For at denne typen styring skal virke, må 
de som veiledes oppleve at løsningene er deres egne. Der ulike parter er i en konfliktsituasjon, 
som kanskje til og med er en av hovedårsakene til at de søker hjelp, vil den enes ideer om 
løsninger kunne være den andres opplevelse av å bli overkjørt, og vice versa. TIMS har en 
fagkompetanse, som er selve grunnen til at folk oppsøker dem. TIMS er et refleksjonsforum, 
og det gis råd og tilbakemeldinger («dette er bra», «dere har vært flinke», «bare gi henne 
trøst», «dette må det gjøres noe med»). Det betyr imidlertid at TIMS på et nivå «beveger seg 
inn i løsningene». I saker uten konflikter kan man bevege seg inn i løsningene sammen med 
den/de som får bistand, på måter som gjør at bistandsmottaker opplever at han/hun leder 
veien selv. I en sak med konflikter mellom partene, er imidlertid risikoen stor for at den ene 
eller andre parten blir igjen. Når enkelte fra TIMS-teamet sier at det er saker de ikke ville tatt 
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dersom de hadde visst hvor betent det var, handler det ikke om konfliktskyhet. Det er mulig 
at saker med et visst konfliktnivå ikke hører hjemme i et forum som TIMS. 
 
I intervjuene forteller de involverte i TIMS-teamet at de av og til kan ha formøter med partene 
når man har fått informasjon om at det er konflikter. Det er noe vi vil betegne som et klokt 
valg. Det kan imidlertid skje at man ikke vet noe om at det eksisterer en konflikt, før en 
skole/barnehage plutselig får rivende kritikk fra en forelder under TIMS-møtet. Er det mulig at 
en form for formøte/forsamtale kan anvendes rutinemessig i saker hvor ulike parter er til 
stede, som både foreldre og skole/barnehage? Det ville gi TIMS-teamet en mulighet til å drøfte 
seg imellom, hvorvidt man skal avholde et TIMS-møte, og kanskje til og med si «nei» noen 
ganger. En løsning kan være å møte kun en av partene ad gangen. Men ved et visst konfliktnivå 
kan det å ha et møte i seg selv oppleves som «partisk». Dette er noe som med fordel kan 
drøftes og avklares. Ikke fordi et stort antall saker er konfliktfylte, det synes de ikke å være. 
Men fordi arbeidsmåten til TIMS har en del forutsetninger som vanskelig lar seg forene med 
konfliktfylte saker. Det handler også om framtiden til TIMS, om TIMS-teamet oppfattes som 
partisk, kan det få betydning for det arbeidet de kan gjøre.  
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10 TIMS SOM «INNOVASJONSPROSESS» 

10.1 HVA ER NYTT MED TIMS? 

Det som har vært vanskeligst er at man prøver å få til endring, en innovasjonsmodell, 
tenke nytt uten flere ressurser. Det å selge inn endring, hvordan kan vi tenke annerledes 
om situasjonen vi befinner oss i. Feltet der ute, som skole, de ønsker hjelp, men tenker 
det må komme i form av flere hender og øyne som kan bistå i den daglige jobben. Det 
vi har solgt inn, er det å være med å reflektere, se på andre muligheter, sette i kontakt 
med tjenesteapparatet og så videre. Det har provosert enkelte, at vi ikke skal være de 
som gjør den faktiske jobben.  

 
I sitatet over omtales TIMS som en innovasjonsmodell. Grunntanken i TIMS har vært at teamet 
skulle bidra til refleksjon, belyse muligheter, støtte profesjonelle og foreldre i en prosess, bidra 
til økt mestring gjennom et fleksibelt lavterskeltilbud til alle, uten byråkrati, søknadsprosesser 
og ventetid, og bidra til å løse problemer lokalt i kommunen i en tidlig fase av 
problemutviklingen. TIMS er også etablert som en ny tjeneste i kommunen, som en ny 
organisatorisk enhet og som en ny tilnærming, eller nye tilnærminger, med tanke på tidlig 
innsats. Det tverrfaglige arbeidet i barnehagene som TIMS-teamet overtok fra tverrfaglige 
team, skiller seg kanskje ikke så mye fra arbeidet til tverrfaglige team. Det nye i den 
sammenhengen går først og fremst ut på at ett team med faste deltakere er tilgjengelig til 
faste tider. Dette igjen setter personalet i barnehagene stor pris på. TIMS har hatt som mål å 
få til samordning mellom tjenester i kommunene og med dette hindre tendens til oppsplitting 
eller fragmentering av tilbud og tjenester. Beskrivelser i intervjuene kan imidlertid tyde på at 
samordningen ikke fungerer helt optimalt i og med at det i kommunen finnes flere tilbud med 
overlapp i arbeidsoppgaver og mandat.  
 
St. meld. nr. 7 (2008 – 2009) beskriver innovasjon som en vellykket utnyttelse av nye ideer. 
Det er vanlig å skille mellom gradvise innovasjoner og radikale innovasjoner. Radikale 
innovasjoner innebærer å skape kvalitativt nye produkter, tjenester, prosesser eller tenkesett, 
mens gradvise innovasjoner kan forstås som trinnvise forbedringer av praksis eller brudd med 
vante forestillinger. Gradvise innovasjoner er mer vanlig enn radikale, men det kan være 
glidende overganger mellom disse to. Innovasjon kan altså handle om både å skape noe helt 
nytt og å bruke noe kjent i en ny sammenheng. Helse– og omsorgsdepartementet (2015) peker 
på at flere av utfordringene som offentlig sektor står overfor, krever innovative løsninger, 
både med tanke på å få bukt med aktuelle problemer og for å løse problemer på mer effektive 
eller ressursbesparende måter. Samtidig skal det tilbys tjenester av høy kvalitet. Kravene til 
fleksibilitet i tjenestetilbud vil øke i årene framover, og det vil stilles store krav til 
tilgjengelighet, ikke minst for å følge opp målene i Samhandlingsreformen (St. meld. nr. 47 
2008-2009). Dette igjen krever velfungerende samhandling og et godt samarbeid mellom 
kommunale tjenester. I og med at nye eller innovative løsninger ofte skapes i samhandling er 
det viktig å få innsikt i slike samhandlingsprosesser (Sørensen og Torfing 2011 a, b). 
 
TIMS-Fauske representerer ikke noe radikalt nytt. Her har det mer vært snakk om å justere 
ideer eller tidligere tiltak og å bruke eksisterende modeller eller arbeidsmåter i en ny kontekst. 
Vår evaluering av TIMS viser imidlertid at mottakere av tilbudet, både foreldre og 
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profesjonelle, har erfart tilbudet både som nytt og nyttig. Dette er også kriterier som legges 
til grunn når det skal vurderes om et tilbud er innovativt eller har innovativ effekt (KS 2015).  

10.2 «FASER» I PROSESSEN 

Innovasjonsprosesser deles ofte inn i flere faser, for eksempel: idéfasen hvor nye ideer 
genereres, seleksjonsfase hvor ideer velges ut, og videre, en utviklingsfase, 
implementeringsfase og anvendelsesfase (spredning av nye praksiser). Ofte inkluderes en 
erfaringsfase som skal illustrere hvordan læring føres tilbake til prosessen som grunnlag for 
videre forbedringsarbeid og ny innovasjon. En mer detaljert beskrivelse av faser i 
innovasjonsprosesser finnes blant annet i Sørensen og Torfing (2011a). Et trekk ved mange 
innovasjonsprosesser, er at det skjer mye prøving og feiling (se for eksempel Fabritius og 
Andrews 2017). Dette er tydelig også for faser som TIMS-teamet har vært gjennom. Vi ser 
blant annet flere eksempler på at «veien har blitt til mens de har gått», og at 
arbeidsprosessene fortsatt er under utvikling. I beskrivelser av «faser» i TIMS er det flere som 
poengterer at prosessen har vært strevsom, og da særlig i starten: 
 

Vi hadde en litt tøff start, vi ble pålagt et arbeidsoppdrag, og skulle innføre dette med 
refleksjon, stoppe opp og tenke. Vi må bli flinkere til det når det gjelder situasjon rundt 
barn, ikke bare dure på med tiltak. Nå må dere holde igjen, dere får ikke lov å være 
tiltakskåte ansatte! Man skal stoppe opp, få folk i tale, skape dialog, og så handling. 
Men ute i feltet er det sjelden det man ønsker. Man ønsker hjelp fordi situasjonen er 
låst eller skummel.  

 
En av deltakerne i TIMS-teamet omtaler starten som å arbeide i et kontrastområde, mellom 
hva ledelsen og hva folk i feltet ønsket, og sier at det er nok slik fremdeles i deler av 
kommunen. Hun fortsetter:  
 

Storparten av de som jobber med barn er tiltaksarbeidere, og er opptatt av å få til 
løsning der og da. Men vi vandrer fra systemnivå og ut, med en teori om hva som er 
viktig og hva som nytter. Og så skal vi prøve å møtes i dette fellesrommet. Det skal 
være en vanskelig øvelse, hvis ikke hadde ikke vi vært nødvendig. 

 
Flere nevner at det kanskje var vanskeligst å selge inn TIMS til skolene. Ett forhold som dras 
fram som mulig årsak, var at man i begynnelsen ikke hadde skolefaglig rådgiver i teamet. Skulle 
man ha «tyngde og troverdighet» i forhold til skolens ansatte, måtte man ha «skolefarger»: 
«Vi må ha med oss et alibi, at vi er kompetente å jobbe med skole som fagfelt».  
 
Som resultat av denne erkjennelsen, fikk teamet inn en skolefaglig rådgiver som skulle være 
skolens bindeledd inn i teamet: «Og det har vi sett har gjort det mye enklere for oss». Vi blir 
fortalt at etter hvert som skoler og barnehager fikk gjort seg erfaringer med TIMS, har det 
skjedd en endring hva angår den umiddelbare skepsisen. Der folk har benyttet seg av TIMS-
teamet, der tar de kontakt med TIMS igjen, fordi de følte de fikk hjelp. TIMS-teamet har også 
arbeidet med å øke kunnskapen om TIMS ved å invitere seg selv til skoler og barnehager for å 
presentere seg. I begynnelsen var planen å «selge inn» TIMS til avdelingsledere, som skulle 
formidle dette videre, men det kunne komme mange spørsmål fra personalet, som TIMS-
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teamet var bedre rustet til å svare på. Å invitere seg inn til skoler og barnehager er noe som 
må gjøres jevnlig, fordi det kommer nye ledere og nye ansatte.  

10.3 VILKÅR FOR Å LYKKES  

For å kunne lykkes i en innovasjonsprosess er det flere forhold som spiller inn. Blant annet er 
det viktig med støtte fra ledelsen og et godt samarbeid. Autonomi har også betydning, det vil 
si at det bør finnes et betydelig handlingsrom til å utføre oppgaver og frihet til å fatte 
beslutninger, uten å bli utsatt for tett overvåkning eller utstrakt kontroll. I tillegg kan en 
organisasjonskultur eller et internt klima som er åpent for endringer, utgjøre en forskjell.7 
Nedenfor gis et lite innblikk i hvordan disse aspektene har kommet til uttrykk i forbindelse 
med TIMS-Fauske.  

10.3.1 STØTTE FRA «TOPPEN» 

Initiativet til TIMS kom fra «ledelsen», men som en sier i et intervju: «Alt var uklart i 
begynnelsen. Innsatsteam var forløper til TIMS. Det startet der, men arbeidet eller oppgavene 
har ikke satt seg helt ennå». En annen trekker også frem ledelsens rolle, men vedkommende 
presiserer at prosessen med «å selge inn TIMS» ikke var lett: 
 

Det må være forankret i toppledelsen, det er i alle fall sikkert. Det var himla mange 
runder da vi var det lille teamet i forhold til ledelse for å finne ut av det. Om du ikke 
har noen som sier, «dette skal vi få til», det kommer mange bølger mot deg, der du 
mister motivasjon og blir frustrert, dette gidder vi ikke lenger. … Det var vi virkelig 
gjennom i starten! Men det er lett å glemme nå når det fungerer. ... Det var mange 
runder med manglende motivasjon, der det var tungt å jobbe. Ikke minst den skepsisen 
ute i fagmiljøene, i skoler og barnehager, før var det tverrfaglige team, så skulle 
plutselig TIMS inn. Man liker ikke så mye endringer: Det er bedre med det forrige, 
hvorfor gjøre noe nytt … Det er litt sånn, sånn, redsel for, hva har dere å bidra med 
som ikke vi har tenkt på allerede? Om det ikke har vært for et politisk vedtak og en 
ledelse som støttet, da tror jeg det hadde spøkt for TIMS. Han som hadde skole og 
oppvekst, var veldig tydelig på at dette skal vi gjøre, vi må bare finne ut hvordan. Den 
enhetslederen var veldig klar på det.  

 
Deltakere i TIMS forteller om mange runder i begynnelsen med manglende motivasjon, hvor 
det var tungt å arbeide. Den skepsisen som de da opplevde fra fagmiljøer, skoler og 
barnehager, var også noe som måtte håndteres. Uten politiske vedtak og en ledelse som 
støttet «hadde det spøkt for TIMS».  

10.3.2 HORISONTAL SAMORDNING OG FORANKRING 

Det er mye som tyder på at TIMS-teamet lykkes med samarbeid i alle fall med samarbeidet på 
tvers av faggrupper internt i teamet. TIMS synes også å fungere bra som et samarbeid mellom 
flere tjenester i kommunen, men her kommer det frem litt ulike erfaringer og oppfatninger 
(se kapittel 7). Et vesentlig aspekt ved TIMS-Fauske, som har betydning for at samarbeid skal 
kunne fungere, er horisontal samordning og forankring. Tjenestene som samarbeider, 
befinner seg på samme nivå i det kommunale organisasjonshierarkiet, og de har avgitt 

                                                      
7 Se Fabritius og Andrews (2017) for en kort gjennomgang av hovedtrekk i forskningslitteratur om innovasjon. 
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ressurser i samme størrelsesorden. Det er også av betydning at alle har et eiendomsforhold til 
den «nye tjenesten», og ikke minst ser nytte av «det nye» for egen tjeneste. I forbindelse med 
TIMS er det særlig én tjeneste som umiddelbart ser mer direkte nytte ved å få redusert 
arbeidspress, og representanter for denne tjenesten er kanskje av den grunn de som uttalte 
seg mest positivt om TIMS. Et annet forhold som også kan ha betydning for hvordan 
samarbeidet fungerer, er at koordinatoren for TIMS har sin stilling utenfor de øvrige 
tjenestene. Samarbeidet fungerer også godt på tvers av fagbakgrunn. Det er i alle fall ingenting 
som tyder på at forholdet mellom faggruppene i TIMS-teamet preges av konkurranse, slik man 
kunne forvente i tråd med rådende profesjons-sosiologiske teorier (se for eksempel Abbott 
1988, Andrews og Wærness 2011). Snarere tvert imot. De profesjonelle i TIMS-teamet uttalte 
seg svært rosende om hverandre og hverandres profesjon eller fagdisiplin. I det praktiske 
TIMS-arbeidet virker det som om hver enkelt deltaker i teamet bringer inn en type 
kompetanse som fyller ut helheten, og alle har erfart respekt for sitt bidrag. Hver enkelt 
fagperson virker også trygg på sin egen fagkompetanse og føler tydeligvis ingen trussel fra 
andre som potensielt kunne strebe etter å utvide sitt eget fagterritorium ved å ta over 
oppgaver som hører til andres fagfelt. I tillegg kjenner flere av deltakerne i TIMS-teamet 
hverandre fra før fra familiesenteret hvor de er ansatt og fra tidligere tverrfaglig samarbeid, 
noe som også har bidratt til at de har en viss innsikt i hverandres fagkompetanse. Det ser med 
andre ord ut til at deltakerne i TIMS-teamet i utgangspunktet har kommet rundt barrierer som 
ofte ligger til hinder for velfungerende tverrfaglig samarbeid (se for eksempel Andrews og 
Wærness 2011). Likevel er det ikke uproblematisk å få denne typen arbeid til å fungere, som 
en i TIMS-teamet understreket: «Man må egentlig ha et brennende ønske om å få det til». 
 
«Tidlig innsats» er et mål som skal styre virksomheten i flere tjenester i offentlig sektor. Et 
sentralt spørsmål er hvordan det er hensiktsmessig å organisere virksomhet som skal ivareta 
et slikt mål. I tråd med Samhandlingsreformen (St. meld. 47 2008-2009) er det ønskelig at 
problemer i størst mulig grad løses i kommunene, blant annet for å redusere bruken av 
spesialisthelsetjenester som for eksempel BUP. I sammenheng med TIMS er det imidlertid ikke 
bare tidlig innsats som er en utfordring, det er også snakk om kompliserte problemer, såkalte 
«wicked problems» (Hoffstad 2012), som skal løses. Familier, eller barn og unge sliter ofte 
med problemer som krever tilnærminger fra flere fagmiljø. Tidligere har flere typer problemer 
vært løst av stat på vegne av kommuner, det vil si via vertikalt samarbeid i stedet for via 
samarbeid i kommuner eller horisontalt samarbeid. Dette aspektet blir også understreket i 
noen av intervjuene som i følgende eksempel: 
 

Om det er riktig forstått, skal det være et tverrfaglig team ved kriser i kommunen eller 
ved problemer. Dette passer inn i den retningen som fagmiljø skal gå – med økt ansvar 
til kommuner som blir tydeligere over tid. Samkjøring og koordinering er blitt mer viktig 
– det at vi arbeider i en retning i lag. Om de [TIMS] får det til - tror jeg på at det kan 
forebygge henvisninger til oss. Det er jo et unikt tilbud. Kommunen er forpliktet til å 
legge til rette for Pakkeforløp. Pakkeforløp må ha en koordinator – planlegge flyt – 
hindre at tilbud blir tilfeldig. Men det store spørsmålet er: Hvordan kan vi løse 
pakkeforløp og koordinere dette – hvordan kan det holdes tråd i behandlingen. Hvorfor 
fungerte ikke Individuell plan? Helse-Norge har store problemer med koordinering av 
tjenester.  
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Det kan være lite hensiktsmessig at hver tjeneste, sektor eller etat prøver å løse problemer 
ved å øke aktiviteten og spesialiseringen innenfor egen virksomhet (St. meld. nr. 47 2008-
2009). Spørsmålet er hvilke former for organisering som er mulig og som fungerer. For å få til 
samarbeid på tvers i kommuner kreves ofte både ny kunnskap og nye metoder (Difi 2014, 
Fimreite m.fl. 2007).  

10.3.3 SPILLEROM OG AUTONOMI   

Enkelte av deltakerne i TIMS-teamet poengterte at det hadde vært viktig for dem i prosessen 
å ha klare direktiver for hva de skulle gjøre, dog «nokså vide, men innenfor et område». 
Likeledes ble det lagt vekt på betydningen av å ha en koordinator, «noen som holder tråden», 
og klare rutiner for å bygge opp tillit utad, slik «at folk ikke opplever … hva skjedde med saken, 
hva skjedde med referatet?».  
 
Underveis har teamet hatt «nesten for lite kontakt med ledelsen», slik noen ser det. Lite 
overordnet styring har imidlertid gitt teamet et visst spillerom til å utvikle og forbedre tilbudet 
etter erfaringer som de har gjort seg underveis. De har for eksempel hatt mulighet til å bruke 
ressurser fleksibelt og kanskje mer effektivt. Mulighet for å utvikle et fleksibelt tilbud kan også 
handle om at arbeidet i TIMS ikke er regulert av egen lovgiving (selv om hver enkelt deltaker i 
teamet forholder seg til lovgivning som gjelder for hver enkelt tjeneste som er involvert). TIMS 
har heller ikke lovpålagte oppgaver som skal løses innenfor en begrenset tidsramme og med 
begrensete ressurser, personellmessig og tidsmessig:  
 

TIMS har ikke en uniform. Vi arbeider mye friere enn i de øvrige tjenestene. 
Styringsgruppen og kommunalsjefene sier: vi vil ikke høre at dere ikke gjør jobben på 
grunn av taushetsplikt mellom tjenestene eller på grunn av mangel på fleksibilitet. … 
TIMS er ikke rammeløs, men det er bestemt at TIMS skal arbeide på alle nivå – individ, 
grupper og system. Vi kan arbeide samtidig på alle plan og mer enn om vi ikke hadde 
et tverrfaglig team. Vi har mulighet til å bruke mer ressurser – det er viktige grep å ta 
– alle de små tingene også – det er ikke mulig innenfor barnevern å bruke samme 
ressurser. 

 
Det faktum at TIMS ikke bare rår over en fast ressurs, men også et fast team som er samlet til 
fast tid, synes å være en forutsetning for å få til både et godt samarbeid og tidlig innsats. Med 
fast ukentlig møtetid unngår en for eksempel forsinkelser som følge av at alle aktuelle i teamet 
må rydde plass til saken innimellom alle andre oppgaver som hører med til hovedstillingen.  
 
Relativt frie tøyler til å utvikle tilbudet, er imidlertid ikke tilstrekkelig for å lykkes. Det kan være 
befriende å unngå for sterk eller for detaljert kontroll med arbeidet som gjøres. I intervjuene 
bemerker flere at det må være forståelse «i omgivelsene» for at teamet trenger tid sammen 
for å drøfte saker eller for å reflektere over egen praksis. Dette muliggjøres ved faste, 
skjermede dager til teamarbeid, noe som også er viktig med henblikk på TIMS’ «indre liv» og 
muligheten til å dra veksler på hverandre på en god måte. Det å finne gode strukturer, eller å 
finne frem til «hvordan gjøre ting» slik at man «får brukt tiden godt», er et annet forhold som 
pekes på som viktig. 
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10.4 RESSURSKREVENDE INNOVASJON 

Fauske kommune har ikke bevilget ekstra midler til sitt TIMS-arbeid. Personellmessige 
ressurser er allokert internt og kanalisert inn til TIMS-teamet som et samarbeid mellom 
familiesenteret, barnevern, PPT og skole. I rapporteringen fra TIMS-arbeidet peker 
koordinatoren på at teamet prioriterer funksjonen som ambulant, lavterskelteam, noe som 
tilsier at de er tilgjengelig for tiltaksarbeid. Dette krever fleksibilitet, noe som igjen innebærer 
at anmodninger utenfra går foran arbeid internt i teamet, inkludert utviklingsarbeid 
(Holmstrøm 2017). Koordinatoren peker på at tilbudet til 10 barnehager8 er særdeles 
ressurskrevende. Tabell 3 nedenfor viser hennes beregninger av hvor mange timer som går 
med til faste møter i barnehagene fra to til fire ganger per år i hver.   
 
Tabell 3 Ressurser som går med til 2-4 faste møter i barnehagene. Kilde: Holmstrøm (2017). 

Antall treff per 
barnehage 

Totalt antall møter i 
barnehagene 

Tidsbruk per 
gang9 

Totalt antall timer 
 

Total ressursbruk i 
timer (6 deltakere) 

2 10 3 t 60 t 360 t 

3 30 3 t 90 t 540 t 

4 40 3 t 120 t 720 t 

 
I intervjuer med deltakere i TIMS-teamet utdypes ressursbruken blant annet på følgende 
måte:    
 

Nå er vi et tverrfaglig team – da er det ikke nok bare med tirsdager. Vi skal ha tre-fire 
møter i hver barnehage i året. Det er mye. … Det har blitt mer arbeid – TIMS har fått 
mer og mer å gjøre. Folk er blitt obs så de bruker oss mer, men samtidig er det noen 
som bruker oss lite. Det har blitt mange saker. Det er ikke lenger 0-12. Vi har flere 
ungdomssaker. Vi hadde ledig tid så vi tok det – og så har vi hatt det. Men så har det 
kanskje stoppet opp litt. På siste møte var det en som spurte: «Har vi ikke mer?» … 
Fremover spørs det om vi blir overflødig. Alle skal inn i Familiens hus i løpet av ett år 
eller så. Organiseringen er uklar – det er uklart hvordan TIMS skal organiseres da. Når 
alle samles kan det dannes andre konstellasjoner. Det er ikke skrevet i stein hvordan 
det skal bli.  

 
Også i intervjuer med ledere for de involverte tjenestene bemerkes det at tilbudet er 
ressurskrevende og kanskje mer ressurskrevende enn det var mulig å forutse fra starten av. 
På spørsmål om hva som kan være problematisk med TIMS, svarer en av lederne:   
 

Økt ressursbruk. Vi trenger gode tiltaksarbeidere og vi trenger familieveileder, men 
samtidig ønsker vi lavterskeltilbud … Jeg er redd for at de sliter seg ut – det er for mye 
bruk for dem. Men det er bra at de blir brukt, at de har mye å gjøre. Tidligere drev vi å 
lette etter noe å bruke dem til – men det har snudd fullstendig. 

 
En annen uttalelse peker i samme retning: 
 

                                                      
8 Kosmo regnes sammen med Valnesfjord barnehage, mens Lyngveien og Tinkeliheia regnes som én enhet 
(Holmstrøm 2017) 
9 Inkludert kjøring til og fra og forberedelser. 
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Jeg ser at kommunen har god nytte av TIMS, og det er viktig at de har sine stillinger 
andre steder. … Men [navn] blir for mye brukt. Det samme blir [navn]. Det spises for 
mye av tiden til dem som foretrekkes. Vi har hatt en runde i lederteam og diskutert 
disse stillingene. Noen bruker 40 prosent av sin stilling. [Navn] har stappfull timeliste. 
I utgangspunktet var det kun tirsdager de skulle jobbe.   

 
Andre tar opp utfordringer rundt ressursbruk i kommunen, hvor det antydes at det kan være 
mye å tjene på bedre utnytting av ressurser samlet sett. Mye nytt over en kort tidsperiode har 
hindret en grundig gjennomgang av kommunens tjenester: 
 

Vi må ha litt drahjelp – støtte til å utnytte ressurser. Vi må ikke slå hverandre i hjel. Vi 
må trå varsomt. Kommunen har over tid manglet tid. Det har vært mye nytt, nye skoler, 
ny organisering, mye driftsendringer, omorganisering – uten at vi har fått tid til å tenke 
på innhold i tjenester og i team. [Navn på skole] var endelig ferdig og nå begynner 
[navn på skole]. 
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11 OPPSUMMERING OG DISKUSJON AV HOVEDFUNN 

11.1 TIMS: ORGANISERING, MANDAT OG HANDLINGSROM 

TIMS er Fauske kommunes samhandlingsmodell for tidlig innsats og er en videreutvikling av 
en nasjonal satsning. Intensjonen med TIMS er å forebygge problemer i barne- og 
ungdomsårene og å sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt der problemer allerede har oppstått. 
I Fauske gjelder modellen for alle barn uavhengig av barnets alder og uavhengig av type 
utfordring. Den skal bidra til mer helhetlig hjelp og støtte til barn og foreldre så vel som til 
ansatte i Oppvekstområdet.  
 
I Fauskes satsning på TIMS er det etablert et tverrfaglig team på seks personer. Hver person i 
teamet har sin hovedstilling i tjenester som er involvert i tilbudet, det vil si barnevern, PP-
tjeneste, familiesenter og skole. I tillegg er kommunens foreldrestøttekoordinator både 
koordinator for satsningen og aktiv deltaker i teamet. TIMS rår over en samlet stillingsressurs 
på 160 prosent. Fire personer har 30 prosent stilling knyttet til TIMS, mens to personer har 20 
prosent hver. Kommunen har ikke bevilget friske midler til satsningen. De involverte 
tjenestene har allokert egne ressurser. 
 
Kjernevirksomheten til TIMS handler om å støtte personell i barnehager ved å lytte til og 
diskutere ting de undrer seg over, og/eller hjelpe til med å løse kompliserte problemer; bistå 
skoler ved problemer, for eksempel ved mobbing eller atferdsproblemer; hjelpe barn og 
elever som har problemer enten på skolen, i barnehagen eller hjemme; og veilede og støtte 
foreldre ved identifiserte problemer eller bare ved bekymringer. TIMS-teamet fungerer som 
veiledere først og fremst for ansatte i barnehage og skoler, men også for profesjonelle i andre 
kommunale tjenester som helsestasjon og skolehelsetjeneste. Teamet bidrar også med 
observasjoner i skoler og barnehager om pedagoger er bekymret for atferden til enkelte barn 
eller elever, eller trenger hjelp til å vurdere tiltak for å få til endring. En betydelig del av 
teamets ressurser går imidlertid med til faste møter i barnehagene i kommunen (tre til fire 
årlige møter i hver barnehage). Barnehagene definerer selv innhold og hvilke saker som tas 
opp. Personalet kan ønske å diskutere generelle problemstillinger og/eller konkrete 
bekymringssaker, som eventuelt drøftes anonymt. TIMS skal i første rekke gi hjelp til selvhjelp, 
og ideelt sett gjøre seg selv «overflødig», teamet skal ikke fungere som «en krykke». 
 
Hele teamet møtes fast en hel dag hver uke. Fire av teamets deltakere har i tillegg en halv dag 
ukentlig til de faste møtene i barnehagene. Teamet kan dermed mobilisere raskt og smidig om 
noen trenger bistand eller hjelp til vurdering i en sak. Teamet har også bidratt med 
observasjoner og samtaler i hjemmet på kveldstid i situasjoner hvor det har vært nødvendig. 
Flere i teamet har betydelig grad av fleksibilitet i sin stilling slik at de i perioder kan legge inn 
mer enn 30 prosent ukentlig til TIMS-arbeid. Behov for bistand meldes vanligvis til koordinator 
enten per telefon eller e-post.   
 
Etter at TIMS ble etablert, kan det se ut til at det har vært lite overordnet styring med 
virksomheten. Dette har gitt teamet spillerom til å utvikle og forbedre tilbudet etter erfaringer 
som de har gjort seg underveis. Til en viss grad har «veien blitt til mens de har gått». 
Spillerommet har gitt teamet mulighet til å bruke ressurser fleksibelt og kanskje også mer 
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effektivt for eksempel ved å splitte teamet i mindre grupper alt etter hvilke saker de har vært 
involvert i. Muligheten for å utvikle et fleksibelt tilbud kan også handle om at arbeidet i TIMS 
ikke er regulert av egen lovgiving (selv om hver enkelt deltaker i teamet forholder seg til 
lovgivning som gjelder for hver enkelt tjeneste som er involvert). TIMS har heller ikke 
lovpålagte oppgaver som skal løses innenfor en begrenset tidsramme og med begrensete 
ressurser, personellmessig og tidsmessig. I møter med foreldre har TIMS også hatt mulighet 
til å utvide tilbudet fra kun å ha ett møte, til å ha oppfølgingsmøter.  
 
Lite overordnet styring kan være befriende i den forstand at en unngår for sterk eller for 
detaljert kontroll med arbeidet som gjøres. Relativt frie tøyler kan gi mulighet til å utvikle 
tilbudet blant annet basert på faglig skjønn, men dette er likevel ikke garanti for å lykkes.  

11.2 RETT TJENESTE TIL RETT TID? 

Ut fra erfaringer foreldre, skoler og barnehager formidler, er det liten tvil om at TIMS-teamet 
gjør et arbeid som hjelper dem som trenger hjelp. Foreldre, som har deltatt i studien, 
rapporterer at teamet mobiliserte raskt, de fikk råd og veiledning for eksempel i saker med 
barn med konstante raseriutbrudd, alvorlige søvnproblemer, eller problemer på skolen. I 
møtene fikk de spørsmål som fikk dem til å tenke selv, og til å finne løsninger på egne 
problemer. Foreldres fortellinger tyder også på at de har blitt hjulpet ut av spor som de hadde 
kjørt seg fast i, og på møtene opplevde de å bli både hørt og sett. De satte dessuten pris på at 
utfordringer ble belyst fra ulike perspektiv, at ord følges opp med handling og at fleksibiliteten 
var stor blant annet med mulighet for besøk i hjemmet. «Hjemmelekser» for hvert møte har 
vært nyttige i den forstand at det gir muligheter for gradvis å arbeide seg gjennom større 
problemkompleks, med påfølgende evalueringer og eventuelle justeringer. Da denne studien 
ble gjennomført, var problemer som foreldre har tatt opp i TIMS, enten løst, eller i prosessen 
med å bedres. Bedringer hadde forplantet seg inn i andre deler av livet, som for eksempel 
relasjonen mellom foreldrene. Et par foreldre ønsket seg imidlertid mer oppfølging.  
 
På TIMS-møter med skoler og barnehager drøftes både generell tematikk og konkrete saker. 
Når konkrete saker tas opp, skjer dette enten med foreldrenes samtykke, og/eller med dem 
til stede, eller drøftes anonymt. Er personalet i skoler og barnehager usikker på om barnet for 
eksempel utsettes for omsorgssvikt eller erfarer vold hjemme, kan de ha behov for å rådføre 
seg med TIMS-teamet først. I saker hvor de er usikre på om barnevernet må kontaktes, kan 
det også være betryggende å konsultere TIMS-teamet før de kaller foreldre inn til en samtale. 
Det kan også være saker der foreldrene ikke ønsker bistand. Saker som drøftes anonymt 
krever imidlertid nøye gjennomtenking av hvilke opplysninger som bringes inn i samtalen i og 
med at kommunen er liten slik at det er mulig «å skjønne hvem man snakker om». Noen 
ganger trenger personalet for eksempel i barnehagen bare å få bekreftelse på at det er greit 
det de allerede gjør. Å kontakte barnevernet er belastende for både foreldre og profesjonelle, 
og i saker hvor man er usikre, kan det å kunne rådføre seg med TIMS-teamet gjøre terskelen 
for handling lavere. Om de er usikre på hva de skal gjøre, så «går tiden». I intervjuene forteller 
flere at drøftinger med TIMS-teamet gjør at de raskere får de riktige tiltakene på banen, der 
det måtte behøves. Dermed kan problemer «stoppes» eller løses før de får utviklet seg. 
Muligheten for å kunne ringe til noen med kompetanse, «å få flere øyne inn» og «å slippe å 
sitte alene og gruble» er noe av det som framheves som verdifullt ved TIMS. Et dilemma i 
forbindelse med observasjoner i barnehager, for eksempel, er imidlertid at «alle stiller i 
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finstasen» både konkret og metaforisk, når TIMS-teamet kommer på besøk. Dermed får ikke 
deltakerne i teamet sett det samme som ansatte i barnehagen gjør. 
 
Med den typen arbeid som beskrives over, bidrar TIMS til tidlig innsats. De faste møtene i 
barnehager hvor personalet kan ta opp temaer eller saker som de har behov for å diskutere, 
kan bidra til heving av deres kompetanse, og ved muligheten til å diskutere saker anonymt, 
kan personalet i barnehagen få satt i gang tiltak tidlig etter å ha fått hjelp til både fortolkning 
og håndtering av situasjonen. Om de ikke får det, går tiden, og et barn kan bli lidende. Det 
som foreldre og ansatte i skoler og barnehager kan lære i TIMS-møter, enten det er generell 
informasjon eller veiledning i en konkret sak, er noe de kan ta med seg videre og kan bruke i 
andre saker senere.  
 
Nyhus og Avdem (2016) peker på at mange ansatte i skoler har for lite kunnskap om 
risikoutsatte elever, for eksempel elever som har opplevd omsorgssvikt eller har 
relasjonsvansker, og hvilke følger dette kan ha. Forfatterne understreker derfor behovet for 
samarbeid på tvers av sektorer og med foreldre for å kunne bistå disse barna. Nyhus og Avdem 
ser tilgang til ekstern veiledning for skolene som viktig, sammen med muligheten for å kunne 
be om hjelp eller råd uten at det blir «en sak» av det. De peker også på at kompetanse må 
bygges opp blant ansatte i skolen, slik at problematisk atferd kan identifiseres før dette 
utvikler seg til et uheldig mønster.  
 
I Fauske er TIMS et svar på mye av det Nyhus og Avdem (2016) har identifisert som et behov. 
Flere faggrupper og instanser inngår i tjenesten, det legges vekt på lagspill med foreldrene, og 
arbeidet til TIMS-teamet bidrar med kompetanseoppbygging blant ansatte for at de skal 
kunne se tegn på at noe må gjøres. TIMS-teamet kan også gi bistand uten at «det blir en sak 
av det». Når det gjelder praksis basert på TIMS-modellen i dag, er det først og fremst i 
barnehagene at det legges vekt på kompetanseoppbygging blant de ansatte. Noen av våre 
informanter har imidlertid lansert tanken om å etablere faste møter med lærere på de laveste 
trinnene i barneskolen, på likelinje med det tverrfaglige tilbudet i barnehagene. 

11.3 SAMARBEID OG SAMORDNING  

TIMS-teamet i Fauske har tydeligvis lyktes med samarbeid på tvers av faggrupper. Et 
velfungerende samarbeid er imidlertid ingen selvfølge. Et tverrfaglig team kan operere i et 
spenningsfelt hvor ulike interesser kan støte mot hverandre, og hvor konflikter ofte oppstår. 
Den typen konflikter som det er snakk om i forskningslitteraturen (se for eksempel Andrews 
og Wærness 2011), synes å være fraværende i TIMS-teamet. Deltakerne i teamet oppfatter 
ikke hverandre som konkurrenter, de erfarer ingen trussel fra andre faggrupper som 
potensielt kunne strebe etter å utvide sitt eget fagterritorium ved å ta over oppgaver som 
hører til andres fagfelt. Deltakerne i TIMS-teamet uttalte seg svært rosende om hverandre og 
hverandres profesjon eller fagdisiplin. Hver enkelt fagperson virket dessuten trygg på sin egen 
fagkompetanse og på sin egen faglige identitet. I det praktiske TIMS-arbeidet virker det som 
om hver enkelt i teamet bringer inn en type kompetanse som fyller ut helheten, og alle har 
erfart respekt for sitt bidrag og for seg selv som person. Deltakerne i teamet forteller både om 
stor grad av enighet og at det er høyt under taket for diskusjoner. Beskrivelser av samarbeidet 
tyder på at det bærer preg av likeverdighet og av felles forståelser og forståelsesrammer. 
Videre uttrykker deltakerne i TIMS-teamet forståelse for hverandres arbeidsoppgaver og 
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arbeidssituasjon, og de erfarer seg som «et team i ordets rette forstand», noe som kan være 
viktig for å trives, for å utvikle gode relasjoner og for å kunne kultivere trygghet, åpenhet, 
ærlighet og ydmykhet. Et annet forhold som kan ha betydning for samarbeidet i TIMS, er at 
flere av deltakerne i teamet kjente hverandre før de ble involvert i TIMS, blant annet fra 
familiesenteret hvor de er ansatt, og fra tidligere tverrfaglig samarbeid. Dette har bidratt til at 
de har en viss innsikt i hverandres fagkompetanse og arbeidsfelt. Mulighet for at TIMS-teamet 
kan samles på et konkret sted på konkrete dager gir også en arena hvor de blir kjent med 
hverandres kompetanse og tjenester. Ved at deltakerne i TIMS-teamet har sin hovedstilling i 
en annen tjeneste, har de også tilgang på eget fagmiljø og faglig utvikling via andre kanaler 
enn det tverrfaglige teamet. En trygg identitet som fagperson, og kjennskap til hverandres 
kompetanse og tjenester, er noe som legger et grunnlag for å anerkjenne forskjeller i et team 
som en ressurs. Manglende innsikt i og kunnskap om hverandres profesjoner er en av de 
viktigste hindringene for utviklingen av et godt samarbeid (San Martin-Rodriguez et al. 2005).  
 
Det ser altså ut til at TIMS-teamet har funnet nøkkelen til suksessfullt tverrfaglig samarbeid og 
har omgått barrierer som ofte ligger til hinder for at slikt samarbeid blir velfungerende. TIMS 
som et samarbeid mellom flere tjenester i kommunen, kan derimot tjene på litt bedre 
samordning, selv om også dette samarbeidet i hovedsak ser ut til å fungere bra. Et aspekt som 
har stor betydning for at samarbeid mellom tjenester og sektorer skal kunne fungere, er at 
virksomheten er forankret horisontalt, som TIMS er. Tjenestene som samarbeider om TIMS, 
befinner seg på samme nivå i det kommunale organisasjonshierarkiet, og de har avgitt 
ressurser i samme størrelsesorden. Det er også av betydning at alle har et eiendomsforhold til 
tjenesten som det samarbeides om, og ikke minst ser nytte av samarbeidet for egen tjeneste. 
I forbindelse med TIMS er det særlig én tjeneste som umiddelbart ser mer direkte nytte ved å 
få redusert arbeidspress, og representanter for denne tjenesten er kanskje av den grunn de 
som uttalte seg mest positivt om TIMS. Et annet forhold som også kan ha betydning for at 
samarbeidet fungerer godt, kan være at koordinatoren har sin stilling utenfor de øvrige 
tjenestene. 
 
Sosial og faglig trygghet i teamet kommer ikke bare fram i samtaler med deltakere i TIMS-
teamet, men også i andres omtaler av teamet. Som nevnt over, må flere betingelser være på 
plass for at et samarbeid skal fungere. Aktørene må blant annet ønske å samarbeide og de må 
ha tillit til og gjensidig respekt for hverandre. Nødvendige rammebetingelser må imidlertid 
også «skapes» i organisasjonen. Tilstrekkelige ressurser, tilstrekkelig tid, møteplasser, rom for 
dialog og for å handle ut i fra eget faglige perspektiv og skjønn må ligge til rette. 
Beslutningstakere og ledere på forskjellige nivå må derfor forstå hva som skal til for å fremme 
samarbeid og må kunne forvalte personalressurser på en god måte. TIMS-teamet er ikke et 
instrumentelt organ som bare arbeider utadrettet. Teamet trenger tid til å tenke og reflektere, 
og utvikle felles forståelser for det arbeidet som gjøres. I intervjuene bemerker flere at det må 
være forståelse «i omgivelsene» for at teamet trenger tid sammen for å drøfte saker eller for 
å reflektere over egen praksis.   
 
Nyhus og Avdem (2016) understreker betydningen av at man i samarbeid med andre instanser 
har forståelse for hverandres yrkesgrupper, måter å arbeide på, og lover og regler som andre 
må forholde seg til. Forfatterne peker også på at tverrfaglig samarbeidskompetanse kan 
utvikles over tid og gi tilgang til felles språk omkring felles utfordringer. Vi vil tro at det arbeidet 
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TIMS-teamet gjør, kan være et skritt i denne retningen. Skolefaglig kompetanse i TIMS er 
særlig viktig for å ha denne forståelsen på plass. 

11.4 UTFORDRINGER 

11.4.1 UAVKLARTE TILBUD OG UKLAR ANSVARSFORDELING 

Det er et nasjonalpolitisk mål å få til bedre samhandling og økt samordning av tjenester i 
kommunene (jfr. St. meld. nr. 47 2008-2009). Dette målet har blant annet sammenheng med 
tendensen til fragmentering av tjenester som hadde pågått over lengre tid. Målrettet 
samhandling har også vært intensjonen med TIMS, for med dette å kunne forebygge 
problemer i barne- og ungdomsårene og å sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt der problemer 
allerede har oppstått (Fauske kommune 2014). Tidlig innsats er imidlertid en generell 
målsetting som gjelder for flere tjenester som er involvert i TIMS. Kommunen har dessuten 
flere tilbud som delvis overlapper tilbud via TIMS, ifølge informasjon som kommer frem i 
studien. I intervjuene er det flere som etterlyser en klarere rød tråd i kommunale tilbud som 
har som mål å hjelpe barn og unge som har problemer. Det pekes også på at de forskjellige 
instansene ikke er godt nok samkjørt seg imellom, internt. Som eksempler nevnes at 
forskjellige hjelpetjenester kan ha møte om ett og samme barn uten at de vet om hverandre. 
Alle tjenestene forventes å avgi ressurser til flere tilbud, TIMS inkludert, noe som for noen 
tjenester er mer utfordrende enn for andre på grunn av ulik personellkapasitet og ulikt 
arbeidspress. 
 
TIMS markedsfører seg som et lavterskeltilbud. Dette er viktig med tanke på å redusere 
barrierer for dem som har behov for å ta kontakt basert på bekymringer eller problemer som 
har oppstått. TIMS er imidlertid ikke det «laveste nivået» for problemløsning, det utgjøres av 
tjenester som helsestasjon og familieveileder, og skoler og barnehager hvor problemer eller 
«undringen» har sitt utspring. I intervjuene uttrykte noen skole- og barnehagerepresentanter 
usikkerhet knyttet til hvorvidt de alltid skal kontakte TIMS først, eller om de kan ta direkte 
kontakt med andre instanser, og når de skal gjøre hva. Forventningsavklaringer overfor 
foreldre kan også være nyttig, om hva TIMS er og ikke er, og skal gjøre eller ikke skal gjøre. 
Foreldrene kan ha tatt opp saker med TIMS-teamet som kan være toppen av et isberg, som 
ikke er umiddelbart synlig. Vi blir fortalt at foreldre lett kan miste «piffen» når TIMS går ut av 
en sak, og det å holde koken videre kan være vanskelig. Det har også oppstått usikkerhet 
omkring hvem som sjekker hva som skjer videre i saker, og om barnehagen eller skolen gjør 
det som skal gjøres videre. I saker der for eksempel mor har vært utsatt for vold, kan barnet 
slite med problemer lenge etterpå. Da er det ingen ny barnevernssak å melde, men barnet 
trenger oppfølging. Hvem sjekker at saken følges opp?   
 
Denne studie tyder på at TIMS-teamet har gjort, og gjør, et betydelig arbeid knyttet til det å 
informere om seg selv. Det er et viktig arbeid. Det er imidlertid mulig at en visuell framstilling 
og oversikt over hvem man skal kontakte når, kunne vært nyttig. Brosyrer, informasjon på 
veggtavler og en nettside kunne vært hensiktsmessig. Av ressursmessige grunner, er det etter 
vår oppfatning viktig å unngå at problemer henvendes til et tverrfaglig team uten at det er 
behov for tverrfaglig løsning av problemene. Ett tverrfaglig team i kommunen bør derfor ikke 
være den instansen som kontaktes først, det vil si at et slikt team bør utgjøre «andrelinjen», 
ikke førstelinjen i det kommunale «hierarkiet». I begynnelsen tok TIMS-teamet mange saker 
på grunn av at etterspørselen var liten før de var skikkelig etablert og hadde fått spredt 
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budskapet om at de fantes. Når etterspørselen øker kan det bli nødvendig å prioritere. Et team 
på seks personer står i fare for å bli overbelastet. Spørsmålet da er hvem som skal stå for 
prioriteringen eller definere mandatet om det bør omdefineres.  

11.4.2 KONFLIKTFYLTE SAKER 

Veien inn i TIMS generelt er ment å gå via blant annet barnehager og skoler. I enkelte saker 
har det imidlertid vært forhold som gjør at foreldre ikke ønsker å gå via skole eller barnehage. 
Noen har for eksempel opplevd at skolen eller barnehagen er problemet, og det har også vært 
saker hvor skolen ikke har fulgt opp det partene har blitt enige om på TIMS-møtene. De fleste 
av foreldrene som har deltatt i studien, sier at de og skolen eller barnehagen har hatt lik 
problemforståelse, og at de har opplevd skole eller barnehage som gode støttespillere. Ut fra 
samtaler med skole- og barnehagerepresentantene, får vi også et inntrykk av stor grad av 
sammenfallende problemforståelser mellom dem og foreldrene. På et TIMS-møte hvor ulike 
bistandssøkere er representert, vil imidlertid TIMS-teamet kunne stå overfor personer med 
ulike forståelser enten av hva utfordringene består av eller av hvordan utfordringene kan 
løses. Det kan også skje at personer kan være uenige om hvorvidt det fins et problem i 
utgangspunktet. Da kan dette i seg selv være en utfordring.  
 
Det finnes også saker der det har vist seg å være en konfliktsituasjon mellom foreldre og skole 
eller barnehage. Ofte kommer ikke dette fram før på TIMS-møtet, og TIMS-teamet kan 
oppleve dette som å komme i en «gisselsituasjon». Ikke overraskende er det i en sak med 
konflikt mellom foreldre og skole at en skolerepresentant sier at vedkommende aldri kommer 
til å bruke TIMS igjen, fordi vedkommende opplevde seg «dolket i ryggen». I forbindelse med 
denne saken ble det nevnt flere mulige grunner for en slik opplevelse. Den ene grunnen som 
dras fram, er at denne saken ikke burde ha vært en TIMS-sak i utgangspunktet. Når TIMS ble 
valgt, var det fordi foreldrene ikke ville ha noe møte med de instansene skolen egentlig mente 
var riktig sted for saken. Dermed kom saken skjevt ut i utgangspunktet. Det ble også påpekt 
at skolen må forholde seg til sitt lovgrunnlag og sine «formalia», og er en verden som kan være 
vanskelig å navigere i, dersom man ikke «er midt oppi det».  
 
Flere bemerker at deltakerne i TIMS-teamet er joviale, og dette understrekes som noe positivt. 
I intervjuene kommer det imidlertid også fram at jovialiteten kan ha en bakside, at dette kan 
være et tveegget sverd. Det kan være en vanskelig balansegang mellom å være positiv og 
støttende, og å være tydelig i saker der det synes opplagt at noe er «riv ruskende galt», blir vi 
fortalt. TIMS er et frivillig tilbud, og det å ha «goodwill» fra personer som bistås, er viktig for 
å kunne få til ønskete endringer. «Goodwill» er også viktig for at folk skal ønske å kontakte 
TIMS igjen. TIMS skal ikke være «riset bak speilet», da mister TIMS sin funksjon. Samtidig 
forteller enkelte at det kan blir barnehagens eller skolens oppgave å være «the bad cop», det 
kan tilfalle dem å måtte være tydelig eller strenge. Det er mulig det er en potensiell 
problemstilling som ligger innebygget i denne typen hjelpetiltak, noe som bare må håndteres 
og navigeres ut fra skjønn i de ulike situasjonene. Det er viktig at TIMS-teamet ikke blir noe 
politi, og jovialiteten bør absolutt videreføres. Samtidig er det viktig at personer som arbeider 
på den måten TIMS-teamet gjør, er klar over at dette er en utfordring som kan oppstå, ikke 
fordi man har gjort noe galt, men fordi det er en bakside av en medalje. Det kan også handle 
om forventningsavklaringer. 
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I kapitlet om dialog som styringsinstrument, konkluderer vi med å si at i saker med en viss grad 
av konflikt, kan det faktisk være hensiktsmessig at TIMS sier nei. Det handler om den 
arbeidsformen TIMS-modellen har antatt, og skal ha. Det er imidlertid ikke alltid TIMS-teamet 
er klar over at saken som skal drøftes, knytter seg inn i en større konfliktsituasjon, før enkelte 
på et møte kommer med rivende kritikk av noen. I kapitlet om dialog spør vi om en form for 
formøte eller forsamtale kunne ha blitt anvendt rutinemessig i saker hvor det er flere parter 
til stede. Dette kan enten være et fysisk møte eller en telefonsamtale med deltakerne i forkant 
av et TIMS-møte. En slik tilnærming kan gi deltakerne i TIMS-teamet en mulighet til å sondere 
landskapet før de trår inn i det, og kanskje av og til si «nei» til å ta saken. Ved å ha TIMS-møter 
med kun en part der det er konflikt, kan man unngå ubehagelige og skadelige situasjoner 
under møtet. Samtidig, ved et visst konfliktnivå kan det å ha et møte i seg selv oppleves som 
«partisk» og ha ringvirkninger i ettertid. Saker med konflikter dominerer ikke i datamaterialet 
vårt, men når det skjer, kan det være ubehagelig og skape problemer for både TIMS-teamet 
og de som ønsker bistand. Derfor er dette noe som burde drøftes nærmere med tanke på 
hvilken betydning det kan ha for praksisen videre. TIMS-teamet er ikke et konfliktråd, og skal 
heller ikke være det, men avklaringer og silinger av saker i forkant kan være hensiktsmessig. 

11.4.3 RESSURSFORBRUK 

Helt fra starten av har TIMS-teamet arbeidet i det som beskrives som et kontrastområde, det 
vil si kontrast mellom hva ledelsen ønsker og hva folk i feltet ønsker. TIMS-teamet søker å få 
til endring ved allokering av ressurser, det vil si uten tilførsel av ekstra ressurser. TIMS skal 
være et refleksjonsforum, gi hjelp til selvhjelp og bistå når saker må tas videre til andre 
instanser. Forventingene i feltet har imidlertid vært å få hjelp i form av «flere hender og øyne», 
konkrete løsninger og utforming av tiltak. I samtaler vi har hatt med skoler og barnehager, ser 
vi fremdeles noe av denne forventningen. Barnehager og skolers uttrykte behov er forståelig. 
Det kan være vanskelig for dem å vite konkret hva de skal gjøre i enkelte saker. Behov som 
overgår det teamet etter intensjonen skal bidra med innenfor begrensete ressurser, er trolig 
en utfordring som ligger innebygget i en type hjelpetiltak som TIMS. Informasjon og 
forventningsavklaringer er noe som må ses på som en del av det å være TIMS, men på samme 
måte som det å male en vegg handler om mer enn å male veggen, må det gjøres et forarbeid, 
det må skrapes, pusses og vaskes. Det som er viktig i denne sammenhengen, er at ledere på 
forskjellig nivå i kommunen har forståelse for at informasjonsarbeid også er en del av TIMS, 
en del av arbeidet som krever tid og ressurser som må kalkuleres inn. 
 
Et usynlig arbeid gjøres også i form av at folk tar direkte kontakt med personer i TIMS-teamet, 
vanligvis koordinatoren. Saker kan løses der og da, enten over telefon eller etter et raskt, 
uformelt møte, eller ved at personer dirigeres videre i systemet. Det er ikke alle henvendelser 
som blir en TIMS-sak, men disse henvendelsene utgjør likevel et viktig arbeid, som krever tid. 
I praksis fungerer dette som et lavterskeltilbud i lavterskeltilbudet. Det er viktig at dette 
arbeidet blir synliggjort og kalkuleres inn i ressursforbruket, om dette er en del av 
virksomheten som ønskes videreført.  

11.5 AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

I denne studien har vi fulgt arbeidet i og erfaringer med TIMS over ett helt år, og over en 
periode hvor det har skjedd flere endringer. Noen erfaringer og oppfatninger som kom frem 
tidlig i studien, kan derfor være mindre relevant i dag. I læringsøyemed er det imidlertid viktig 
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å få fram prosesser som skjer underveis. Derfor har vi i rapporten lagt vekt på å få med 
erfaringer fra alle faser av studien.  
 
TIMS-teamet har tydeligvis funnet en arbeidsform som fungerer godt for de personene TIMS 
er ment å bistå, og det er grunn til å fortsette dette arbeidet. Nettopp derfor har vi tatt opp 
noen av utfordringene TIMS står overfor, slik at de kan adresseres i videreføringen av 
modellen. TIMS har vært gjennom en prøveperiode hvor arbeidsmåter har vært forsøkt ut og 
justert etter erfaringer som teamet har gjort seg både med tanke på faglige tilnærminger og 
ressursbruk. En klarere definisjon og avgrensning av arbeidsoppgaver er imidlertid nødvendig 
på grunn av at bruken av tilbudet har økt og tilbudet derfor kan stå i fare for å sprenge 
ressursrammen. I en slik avgrensningsprosess kan det vurderes om TIMS burde tilby møter på 
de laveste trinnene i barneskolen tilsvarende tverrfaglige møter i barnehagene som et tillegg 
til eller i stedet for andre oppgaver. En annen type avklaring som synes å være påkrevd ifølge 
informasjon som kommer frem i studien, er TIMS-tilbudets mulige overlapp med andre tilbud 
fra tjenester i Fauske kommune. En slik avklaring er viktig ikke bare med tanke på ressursbruk, 
men også for å hindre pulverisering av ansvar. TIMS-arbeid reguleres ikke av et lovverk, det vil 
si at teamet har ikke et lovfestet ansvar for å følge opp saker. Dermed kan det bli uklart hvem 
som har ansvar for å følge opp saker som TIMS-teamet har vært involvert i. Her er det viktig å 
hindre at noe glipper slik at barn som har problemer, ikke får nødvendig hjelp. Det er også 
viktig for dem som har behov for bistand, at de vet hvilken instans i kommunen de skal 
henvende seg til med hvilke typer saker. Informasjon om dette burde være en oppgave for 
Fauske kommune å formidle.    
 
TIMS innebærer arbeid både på systemnivå og på individnivå. Kompetanseutvikling blant 
ansatte i blant annet barnehager kan sees på som innsats på systemnivå. En betydelig del av 
arbeidet som kan defineres som systemrettet, dreier seg imidlertid om arbeid med 
enkeltindivider i form av at konteksten og omgivelsene rundt barnet eller ungdommen som 
har problemer, trekkes inn i vurderingen. Systemrettet forebyggende arbeid som for eksempel 
arbeid med stedet og boområder for å forbedre oppvekstmiljø, er mindre fremtredende i 
TIMS. Slikt arbeid ville ha krevd mer ressurser enn det teamet har til rådighet per i dag. Om 
TIMS-arbeidet som prioriteres i dag, kommer inn tidlig nok i et problemforløp og om effekten 
av arbeidet varer ved, det vil si om rett tjeneste settes inn i rett tid, må studeres over et lengre 
tidsperspektiv enn det vi har hatt anledning til i denne studien. 
 
Det er flere strukturelle forhold som har hatt betydning for at TIMS-Fauske fungerer så godt 
som modellen gjør. Blant de viktigste er at TIMS rår over en fast ressurs og har et fast team 
som samles til fast tid. Dette igjen har betydning både for å lykkes med tverrfaglig samarbeid 
og med tidlig innsats. Med fast ukentlig møtetid unngår en for eksempel forsinkelser som følge 
av at alle aktuelle i teamet må rydde plass til saken innimellom alle andre oppgaver som hører 
med til hovedstillingen. Arenaer for dialog og refleksjon, og tilstrekkelig tid og ressurser til 
dette er også betydningsfullt. Dialogen har ikke bare vært viktig for oppbygningen av TIMS 
som en velfungerende enhet, den er også nødvendig for at den skal videreføres. Travle 
arbeidsdager og begrenset samvær med andre i teamet kan hemme tverrfaglig samarbeid. 
Det er imidlertid også viktig at tilbudet bygges opp etter en modell som kan fungere uavhengig 
av de personene som er der per i dag, og som er svært dedikert i det arbeidet de gjør. 
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Denne rapporten presenterer en evaluering av TIMS-teamet i Fauske kommune. TIMS står for
«tidlig intervensjon – målrettet samhandling», og er en modell som inngår i Fauskes satsning på
foreldrestøtte. Ved bruk av kvalitative metoder har vi fanget opp erfaringer fra et bredt spekter av
personer som er involvert i, eller berørt av, satsningen. Ut fra erfaringer foreldre, skoler og barne-
hager formidler, er det liten tvil om at tilbudet fra TIMS-teamet er verdifullt i kommunen. Innsats
fra dette teamet muliggjør både rask og riktig hjelp til personer som bistås. De viktigste oppgavene
videre er å koordinere ulike tilbud innenfor dette feltet i Fauske kommune, å avklare hvilke saker
som hører hjemme hvor, og å tydeliggjøre hvilke typer saker og problemstillinger som TIMS-teamet
i kommunen skal arbeide med.
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Eksamen grunnskole 2018 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Vedlegg: 
05.11.2018 Eksamensresultater muntlig 2018 OPKU 1395890 

05.11.2018 Eksamensresultater skriftlig jenter-gutter 2018 OPKU 1395891 

05.11.2018 Eksamensresultater muntlig 2018 OPKU 1395892 
 
Sammendrag: 
Karakterene i norsk hovedmål har variert i perioden 2014 -2018. Det er gledelig at elevene i Fauske 
presterer på landssnittet i norsk hovedmål i 2018. Norsk sidemål viser en svak framgang de siste årene. 
Avstanden til nasjonalt nivå har vært relativt stabil i perioden. 
 
Elevene i Fauske har samme karaktersnitt i matematikk og engelsk med 3,1. Resultatene i matematikk 
har endret seg i positiv retning i perioden fra 2,5 i 2014 til 3,1 i 2018. Engelskfaget har i hovedsak hatt 
den motsatte tendensen. Karakterene har variert fra 3,5 til 3,1 med det svakeste resultatet i 2018. 
Engelsk er det faget der kompetansen blant kommunens lærere er lavest, noe som også kan gjenspeile 
resultatutviklingen. 
 
Elevene i Fauske presterer godt på lokal gitt eksamen. En medvirkende årsak er at elevene er vant med 
denne prøvetypen. Som navnet på denne eksamenstypen tilsier kan ikke resultatene sammenlignes med 
nasjon på samme måte som skriftlig eksamen. Oppgavene lages lokalt og karakteren settes også lokalt. 
 
Eksamen 2018 viser at jenter og gutter presterer likt i matematikk. Matematikk er det faget der 
forskjellene mellom kjønnene over tid har vært minst. I engelsk presterer jentene i 2018 en karakter 
bedre enn guttene. De siste årene har forskjellen vært ca 0,8 karakterpoeng. Karakteren i norsk viser at 
jentene over tid har prestert ca 0,7 karakter bedre enn guttene. Også på nasjonalt nivå ser en de samme 
tendensene når det gjelder forskjell mellom gutter og jenter. 
 
Saksopplysninger: 
Skriftlig eksamen skal over tid fordeles jevnt på fagene norsk, engelsk og matematikk. I Fauske 
kommune foretas det årlig en trekking av hvilke skoler og klasser som skal opp i de ulike fagene, 
ansvarlig er skolefaglig rådgiver. I snitt har kommunen 5-6 klasser oppe til skriftlig eksamen. 
Elevgrunnlaget i Fauske tilsier at det sjelden er mer enn to klasser som kommer opp i samme fag. I 
mange tilfeller er bare en klasse opp i et fag. Ved eksamen i mai 2018 var en klasse oppe i norsk og to 
klasser i matematikk og engelsk. 
 



Lokal gitt eksamen (muntlig eksamen) ble i 2018 koordinert av Saltdal og Fauske kommune. 
Kommunene Beiarn,Saltdal,Sørfold, Steigen og Fauske samarbeider om gjennomføring av denne 
eksamensformen. Gruppestørrelsen for lokal gitt eksamen er på inntil 10 elever for hver gruppe. 
Faglærer i det faget elevene trekkes ut i er eksaminator. Sensor skal komme fra en annen skole enn den 
elevene går på. I lokal gitt eksamen kan elevene i tillegg til norsk, engelsk og matematikk også komme 
opp i øvrige fag elevene har. Det gjennomføres ikke lokal gitt eksamen i praktsik- estetiske fag. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Skriftlig eksamen 2018: 
Norsk:  
Elevene går opp til eksamen i norsk hovedmål og norsk sidemål.  
Norsk hovemål: Elevene fra Fauske presterte på samme nivå som gjennomsnittet for nasjonen. Karakter 
3,5. 
Norsk sidemål:  Elevene fra Fauske hadde et karaktersnitt på 2,9. Nasjon har karaktersnitt på 3,4. 
Sammenligning av eksamensresultater de 5 siste årene viser at Fauske kommune ikke har hatt bedre 
resultat i Norsk hovedmål enn på eksamen 2018. Sidemål viser et økt karaktersnitt på 0,3 karakterpoeng 
de siste årene. Resultatet er likt med foregående år. 
 
Engelsk:  
Elevene fra Fauske har et karaktersnitt på 3,1. Nasjon har et karaktersnitt på 3,7 
Resultatene i engelsk har i 5 års perioden variert relativt mye. Resultatet for 2018 er det svakeste i 
perioden. 
 
Matematikk: 
Elevene fra Fauske har et karaktersnitt på 3,1. Nasjonen har et karaktersnitt på 3,6 
Resultatene i matematikk har i hovedsak vist en stigende tendens. Karaktersnittet i 2018 ligger 0,1 
poeng bak 2017. Går vi tilbake til 2014 var karaktersnittet i Fauske på 2,5. 
 
Lokal gitt eksamen 2018: 
Elevene i Fauske har generelt god erfaring med den muntlige prøveformen. Elevene har muntlige prøver 
gjennom hele ungdomstrinnet. I tillegg er de vant med å presentere tema muntlig også i tidligere alder. I 
sum gir dette gode forutsetninger for å lykkes på eksamensdagen. Sammenlignet med nasjon kommer 
elvene i Fauske godt ut. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Orienteringssak tilskudd private barnehager 2019 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken tas til orientering 
 

 
Vedlegg: 
09.11.2018 Beregning tilskudd ikke-kommunale barnehager 2019 vers 1_offentlig 1396260 

22.10.2018 2016 lokale retningslinjer for Fauske kommune (L)(7847) (128962) 1394282 

22.10.2018 Forhåndsvarsel vedtak om tilskuddssats for 2019 1394281 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune skal hvert år beregne tilskuddssats for barnehageplass for utbetaling av tilskudd til 
private barnehager. Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31.oktober i året før 
tilskuddsåret j.fr. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 9. 
 
Saksopplysninger: 
Ved beregning av tilskudd er det kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før 
tilskuddsåret som skal legges til grunn for beregning av tilskudd. For 2019 er det kommuneregnskapet 
for 2017 som skal benyttes. I beregningen skal også barnetall i kommunale barnehager i 2017 legges til 
grunn.  
 
Tidligere skulle kommunene fatte vedtak om sats basert på budsjett, for så å fatte endelig vedtak basert 
på regnskap, ved regnskapsårets slutt. Endringen rundt at kommunen nå skal benytte kommunens 
regnskap 2 år tilbake i tid ble innført fra 1.januar 2015. Fra 1.januar 2016 kom en ytterligere endring i 
beregningen, der kommunens utgifter til pensjon skal trekkes fra, for så å legge på i et sjablongpåslag på 
13 %, som skal dekke utgiftene til pensjon for private barnehager. I fra 1.januar 2016 er også 
tilskuddssatsen til private barnehager 100 % av kostnadene knyttet til en kommunal barnehageplass.  
 
Fauske kommune har fattet vedtak om tilskuddssats for 2019 innen fristen 31.oktober. Vedtaket om 
tilskuddssats er enkeltvedtak, og den enkelte private barnehage har anledning til å klage på vedtaket.  
Det utsendte varsel om vedtak ligger som vedlegg i saken.  
 
Ved beregning er kommunens regnskap knyttet til ordinær drift av kommunale barnehager lagt til 
grunn. Dette gjelder KOSTRA funksjon 201 og 221. Funksjon 221 benyttes av Fauske kommunale 
eiendomer for regnskapsføring av alle utgifter knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 
barnehagelokaler. Funksjon 201 benyttes av den enkelte barnehage for regnskapsføring av alle utgifter 
knyttet til ordinær drift av barnehagene. Kostnader knyttet til styrket barnehagetilbud for barn som har 
behov for ekstra oppfølging er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Tilskudd til styrket barnehagetilbud 



tildeles den enkelte barnehage i Fauske ut fra søknad, uavhengig av eierskap, basert på sakkyndig 
utredning og behov i den enkelte barnehage.  
Det er beregnet følgende tilskuddssats til private barnehager i Fauske for 2019: 

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2019 
  Per heltidsplass  Per oppholdstime  
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år  205 871 95,31 
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år  98 493 45,60 
   
Nasjonal sats 2018     
  Per heltidsplass    
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år inkl. adm 219 400  
Tilskuddssats drift, barn 3-6 år inkl. adm 105 700  

 
 

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager 2019 
Byggeår Tilskuddssats 

per plass 
Til og med 2010 9 500 
2011-2013 16 700 
2014-2016 20 200 
2017-2019 21 400 

 
I Fauske skjer utbetalingen av tilskudd til private barnehager i hht vedtatte lokale retningslinjer knyttet 
til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager. (K-sak 60/16)  
Tilskuddet utbetales forskuddsvis og kvartalsvis til private barnehager, ut fra faktiske barnetall i den 
enkelte barnehage kommende kvartal.  
 
Ut fra vedtatte tilskuddssatser for drift og kapitaltilskudd er det beregnet en utbetaling på ca 35,5 
millioner i tilskudd til private barnehager for 2019. Utbetalingen vil endre seg, dersom det skjer 
endringer i barnetallene i private barnehager.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Etter at  regelverket ble endret slik at tilskuddet til private barnehager nå beregnes ut fra to års gamle 
regnskap og barnetall, er det blitt mer forutsigbart både for kommunen og for den enkelte private 
barnehage. Den vedtatte tilskuddssatsen endres ikke i løpet av året, eller ved årets slutt slik som 
tidligere. Det som nå forårsaker endringer i utbetalingene er endringer i barnetallet i private 
barnehager, da de hvert kvartal mottar tilskudd for faktiske barnehageplasser som til en hver tid 
benyttes. Barnehagene har rett til tilskudd innenfor rammen av det antall barnehageplasser de er 
godkjent for, forutsatt at plassene er i bruk. Det betyr at dersom en privat barnehage fyller opp alle sine 
barnehageplasser, må kommunen øke utbetalingen av tilskudd opp til det antall plasser som blir 
benyttet. På den annen side vil kommunen redusere sine utbetalinger, dersom en privat barnehage ikke 
får fylt opp alle barnehageplassene.  
 
Tilskuddssatsen til private barnehager beregnes ut fra gjennomsnittlige kostnader knyttet til en 
kommunal barnehageplass, noe som fører til et stort fokus i kommunale barnehager på å holde sine 
budsjett. Så lenge gjennomsnittlige driftskostnader ligger under nasjonal sats, gjenspeiler dette at det 
jobbes godt i de ulike barnehagene med å holde budsjettene. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 



rådmann 
 



Brutto driftskostnader kommunale barnehager 2017

Funksjon 201 inkl. 13 % påslag pensjon og arbeidsgiveavgift 27 079 723        

Funksjon 221 inkl. 13 % påslag pensjon og arbeidsgiveravgift 2 855 701          

Faktiske brutto driftskostnader i kommunale barnehager 2017 29 935 424        

Administrasjonskostnader 1 287 223          4,3 %

sum brutto driftskostnader og administrasjonskostnader 2017 31 222 648        

Kommunal deflator 2018 936 679             3,0 %

Kommunal deflator 2019 900 461             2,8 %

y

Sum brutto driftskostnader etter justering 33 059 788        

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

Gj.nittlig opph.tidAntall barn OppholdstimerVektet oppholdstimer

0-2 år, 0-8 t/uke 6 -                    0 0 1,8 Barn 0-2 år vektes med en faktor

0-2 år, 9-16 t/uke  13 -                    0 0 for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser.

0-2 år, 17-24 t/uke 21 -                    -                 0 48 Barnehagene er åpne 11 måneder i året

0-2 år, 25-32 t/uke 29 -                    0 0 Tilsvarer  spesifisert antall uker pr år

0-2 år, 33-40 t/uke 37 -                    0 0

0-2 år, 41+ t/uke 45 72,25               156060 280908 45 Gjennomsnitlig heltidsplass

3-6 år, 0-8 t/uke 6 -                    0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 13 -                    0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 21 2,33                  2352 2352 barn regnes som små til og med juli det året de fyller 3 år 
3-6 år, 25-32 t/uke 29 -                    0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 37 -                    0 0

3-6 år, 41+ t/uke 45 115,17             248760 248760

Antall små barn 72,25 156060 280908

Antall store barn 117,50 251112 251112

Totalt antall barn 189,75 407172 532020

Beregning av heltidsplasser 

Oppholds-timer 

pr år 

Heltids-

plasser 

Vektet 

heltids-

plasser 

Antall små heltidsplasser 156 060             72                   130                

Antall store heltidsplasser 251 112             116                116                

Totalt 407 172             189                246                

Fordelte kostnader små og store barn 

Barn 0-2 år 17 455 658        

Barn 3-6 år 15 604 131        

Sum 33 059 788        

Foreldrebetaling 6 199 948          2990 Foreldrebetaling pr måned 2019

Kostpenger 2017 505 533             

Kommunal deflator 2018 15 166               

Kommunal deflator 2019 14 580               

Totalt kostpenger etter omregning 535 279             

sum Kostpenger og foreldrebetaling 6 735 226          

Foreldrebetaling 2017 og kostpenger 2017, barn 0-2 år 2 581 463          

Foreldrebetaling 2017 og kostpenger 2017, barn 3-6 år 4 153 763          

sum 6 735 226          

offentlig finansiering barn 0-2 år 14 874 195        

Offentlig finansiering barn 3-6 år 11 450 367        

Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private barnehager 2019

 Per 

heltidsplass 

Per oppholds-

time 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år 205 871             95,31             

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år 98 493               45,60             

Nasjonal sats 2019
 Per 

heltidsplass 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år inkl. adm 219 400             

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år inkl. adm 105 700             

Byggeår
Tilskuddssats 

per plass

Til og med 2010 9 500

2011-2013 16 700

2014-2016 20 200

2017-2019 21 400

Beregning tilskuddssats for 2019

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager 2019



Grunnlag regnskapssats -  tall pr mnd
Barnetall pr januar 

Inndeling i store/små for år 2017 ( barn født i 2014 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke

0-2 år, 9-16 t/uke  

0-2 år, 17-24 t/uke

0-2 år, 25-32 t/uke

0-2 år, 33-40 t/uke

0-2 år, 41+ t/uke 10 13 9 25 2

3-6 år, 0-8 t/uke

3-6 år, 9-16 t/uke

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke

3-6 år, 33-40 t/uke

3-6 år, 41+ t/uke 26 11 12 53 16

Antall små barn 0 10 13 9 25 2

Antall store barn 0 26 11 13 54 16

Totalt antall barn 0 36 24 22 79 18

Barnetall pr februar 

Inndeling i store/små for år 2017 ( barn født i 2014 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke

0-2 år, 9-16 t/uke  

0-2 år, 17-24 t/uke

0-2 år, 25-32 t/uke

0-2 år, 33-40 t/uke

0-2 år, 41+ t/uke 10 11 10 26 3

3-6 år, 0-8 t/uke

3-6 år, 9-16 t/uke

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke

3-6 år, 33-40 t/uke

3-6 år, 41+ t/uke 26 12 12 52 16

Antall små barn 0 10 11 10 26 3

Antall store barn 0 26 13 13 53 16

Totalt antall barn 0 36 24 23 79 19



Barnetall pr mars 

Inndeling i store/små for år 2017 ( barn født i 2014 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke

0-2 år, 9-16 t/uke  

0-2 år, 17-24 t/uke

0-2 år, 25-32 t/uke

0-2 år, 33-40 t/uke

0-2 år, 41+ t/uke 11 11 10 24 4

3-6 år, 0-8 t/uke

3-6 år, 9-16 t/uke

3-6 år, 17-23 t/uke 1

3-6 år, 25-32 t/uke

3-6 år, 33-40 t/uke

3-6 år, 41+ t/uke 26 13 13 54 16

Antall små barn 0 11 11 10 24 4

Antall store barn 0 26 13 13 55 16

Totalt antall barn 0 37 24 23 79 20

Barnetall pr april 

Inndeling i store/små for år 2017 ( barn født i 2014 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke

0-2 år, 9-16 t/uke  

0-2 år, 17-24 t/uke

0-2 år, 25-32 t/uke

0-2 år, 33-40 t/uke

0-2 år, 41+ t/uke 13 11 10 25 4

3-6 år, 0-8 t/uke

3-6 år, 9-16 t/uke

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke

3-6 år, 33-40 t/uke

3-6 år, 41+ t/uke 25 12 12 53 16

Antall små barn 0 13 11 10 25 4

Antall store barn 0 25 13 13 54 16

Totalt antall barn 0 38 24 23 79 20

Barnetall pr mai 

Inndeling i store/små for år 2017 ( barn født i 2014 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke



0-2 år, 9-16 t/uke  

0-2 år, 17-24 t/uke

0-2 år, 25-32 t/uke

0-2 år, 33-40 t/uke

0-2 år, 41+ t/uke 14 11 10 25 16

3-6 år, 0-8 t/uke

3-6 år, 9-16 t/uke

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke

3-6 år, 33-40 t/uke

3-6 år, 41+ t/uke 25 12 12 53 4

Antall små barn 0 14 11 10 25 16

Antall store barn 0 25 13 13 54 4

Totalt antall barn 0 39 24 23 79 20

Barnetall pr juni 

Inndeling i store/små for år 2017 ( barn født i 2014 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke

0-2 år, 9-16 t/uke  

0-2 år, 17-24 t/uke

0-2 år, 25-32 t/uke

0-2 år, 33-40 t/uke

0-2 år, 41+ t/uke 15 11 10 26 4

3-6 år, 0-8 t/uke

3-6 år, 9-16 t/uke

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke

3-6 år, 33-40 t/uke

3-6 år, 41+ t/uke 0 25 12 12 53 15

Antall små barn 0 15 11 10 26 4

Antall store barn 0 25 13 13 54 15

Totalt antall barn 0 40 24 23 80 19

Barnetall pr juli

Inndeling i store/små for år 2017 ( barn født i 2014 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke

0-2 år, 9-16 t/uke  

0-2 år, 17-24 t/uke

0-2 år, 25-32 t/uke

0-2 år, 33-40 t/uke

0-2 år, 41+ t/uke 16 11 11 26 4



3-6 år, 0-8 t/uke

3-6 år, 9-16 t/uke

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke

3-6 år, 33-40 t/uke

3-6 år, 41+ t/uke 0 24 12 12 53 15

Antall små barn 0 16 11 11 26 4

Antall store barn 0 24 13 13 54 15

Totalt antall barn 0 40 24 24 80 19

Barnetall pr august 

Inndeling i store/små for år 2017 ( barn født i 2014 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke

0-2 år, 9-16 t/uke  

0-2 år, 17-24 t/uke

0-2 år, 25-32 t/uke

0-2 år, 33-40 t/uke

0-2 år, 41+ t/uke 15 11 10 26 4

3-6 år, 0-8 t/uke

3-6 år, 9-16 t/uke

3-6 år, 17-23 t/uke 1 1 1

3-6 år, 25-32 t/uke

3-6 år, 33-40 t/uke

3-6 år, 41+ t/uke 0 25 12 12 53 15

Antall små barn 0 15 11 10 26 4

Antall store barn 0 25 13 13 54 15

Totalt antall barn 0 40 24 23 80 19

Barnetall pr september 

Inndeling i store/små for år 2017 ( barn født i 2014 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke

0-2 år, 9-16 t/uke  

0-2 år, 17-24 t/uke

0-2 år, 25-32 t/uke

0-2 år, 33-40 t/uke

0-2 år, 41+ t/uke 17 13 13 40 4

3-6 år, 0-8 t/uke

3-6 år, 9-16 t/uke

3-6 år, 17-23 t/uke

3-6 år, 25-32 t/uke

3-6 år, 33-40 t/uke



3-6 år, 41+ t/uke 27 11 8 40 10

Antall små barn 0 17 13 13 40 4

Antall store barn 0 27 11 8 40 10

Totalt antall barn 0 44 24 21 80 14

Barnetall pr oktober

Inndeling i store/små for år 2017 ( barn født i 2014 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke

0-2 år, 9-16 t/uke  

0-2 år, 17-24 t/uke

0-2 år, 25-32 t/uke

0-2 år, 33-40 t/uke

0-2 år, 41+ t/uke 17 14 13 38 4

3-6 år, 0-8 t/uke

3-6 år, 9-16 t/uke

3-6 år, 17-23 t/uke 1

3-6 år, 25-32 t/uke

3-6 år, 33-40 t/uke

3-6 år, 41+ t/uke 27 11 7 41 10

Antall små barn 0 17 14 13 38 4

Antall store barn 0 27 11 8 41 10

Totalt antall barn 0 44 25 21 79 14

Barnetall pr november 

Inndeling i store/små for år 2017 ( barn født i 2014 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke

0-2 år, 9-16 t/uke  

0-2 år, 17-24 t/uke

0-2 år, 25-32 t/uke

0-2 år, 33-40 t/uke

0-2 år, 41+ t/uke 17 13 14 40 4

3-6 år, 0-8 t/uke

3-6 år, 9-16 t/uke

3-6 år, 17-23 t/uke 1

3-6 år, 25-32 t/uke

3-6 år, 33-40 t/uke

3-6 år, 41+ t/uke 27 11 7 40 10

Antall små barn 0 17 13 14 40 4

Antall store barn 0 27 11 8 40 10

Totalt antall barn 0 44 24 22 80 14



Barnetall pr desember 

Inndeling i store/små for år 2017 ( barn født i 2014 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke

0-2 år, 9-16 t/uke  

0-2 år, 17-24 t/uke

0-2 år, 25-32 t/uke

0-2 år, 33-40 t/uke

0-2 år, 41+ t/uke 17 13 14 40 4

3-6 år, 0-8 t/uke

3-6 år, 9-16 t/uke

3-6 år, 17-23 t/uke 1

3-6 år, 25-32 t/uke

3-6 år, 33-40 t/uke

3-6 år, 41+ t/uke 27 11 7 40 10

Antall små barn 0 17 13 14 40 4

Antall store barn 0 27 11 8 40 10

Totalt antall barn 0 44 24 22 80 14

Barnetall beregning gjennomsnitt  2017 - grunnlag for beregning sats

Inndeling i store/små for år 2017 ( barn født i 2014 er små t.o.m juli):
Årsklasse Kosmo Valnesfjord Erikstad Hauan Vestmyra Sulis

0-2 år, 0-8 t/uke 0 0 0 0 0 0

0-2 år, 9-16 t/uke  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0-2 år, 17-24 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0-2 år, 25-32 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0-2 år, 33-40 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0-2 år, 41+ t/uke 0,00 14,33 11,92 11,17 30,08 4,75

3-6 år, 0-8 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 9-16 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 17-23 t/uke 0,00 0,00 0,50 0,83 0,67 0,00

3-6 år, 25-32 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 33-40 t/uke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-6 år, 41+ t/uke 0,00 25,83 11,67 10,50 48,75 12,75

Antall små barn 0,00 14,33 11,92 11,17 30,08 4,75

Antall store barn 0,00 25,83 12,17 11,33 49,42 12,75

Totalt antall barn 0,00 40,17 24,08 22,50 79,50 17,50



Alle Alle eks Sulis

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

59 57

0 0

0 0

2 2

0 0

0 0

118 102

59 57

120 104

179 161

Alle Alle eks Sulis

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

60 57

0 0

0 0

3 3

0 0

0 0

118 102

60 57

121 105

181 162



Alle Alle eks Sulis

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

60 56

0 0

0 0

1 1

0 0

0 0

122 106

60 56

123 107

183 163

Alle Alle eks Sulis

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

63 59

0 0

0 0

3 3

0 0

0 0

118 102

63 59

121 105

184 164

Alle Alle eks Sulis

0 0



0 0

0 0

0 0

0 0

76 60

0 0

0 0

3 3

0 0

0 0

106 102

76 60

109 105

185 165

Alle Alle eks Sulis

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

66 62

0 0

0 0

3 3

0 0

0 0

117 102

66 62

120 105

186 167

Alle Alle eks Sulis

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

68 64



0 0

0 0

3 3

0 0

0 0

116 101

0

68 64

119 104

187 168

Alle Alle eks Sulis

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

66 62

0 0

0 0

3 3

0 0

0 0

117 102

66 62

120 105

186 167

Alle Alle eks Sulis

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

87 83

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



96 86

87 83

96 86

183 169

Alle Alle eks Sulis

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

86 82

0 0

0 0

1 1

0 0

0 0

96 86

86 82

97 87

183 169

Alle Alle eks Sulis

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

88 84

0 0

0 0

1 1

0 0

0 0

95 85

88 84

96 86

184 170



Alle Alle eks Sulis

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

88 84

0 0

0 0

1 1

0 0

0 0

95 85

88 84

96 86

184 170

Alle Alle eks Sulis

0 0

0,00 0,00
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183,75 166,25



TEH Klokken: 08:36 Program:

Regnskap

2017

Område: 4 Oppvekst og kultur

Enhet: 41 Barnehage

Tjeneste: 2010 FØRSKOLE

1010 FAST LØNN 9 858 552          

1012 LØNN ASSISTENTER 9 798 071          

1017 T-TRINNSTILLEGG 243 692              

1020 VIKARER 422 066              

1021 VIKAR VED FØDSELSPERMISJON 840 143              

1022 VIKAR VED SYKDOM 18 666                

1040 OVERTID 182 143              

1050 ANNEN LØNN OG TR.PL. GODTGJØRELSER 19 824                

1090 PENSJONER 3 097 700          

1092 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. 60 379                

1097 PENSJON SYKEPLEIERE -15 171               

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 165 153          

1100 KONTORMATERIELL 25 589                

1101 AVISER OG TIDSKRIFTER 25 145                

1102 Div.innkjøp.utg. knyttet til foreldrebet/mat 25% mva 11 128                

1105 UNDERVISNINGSMATERIELL 73 863                

1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2 499                  

1115 MATVARER 577 027              

1116 BEVERTNING 2 371                  

1120 RENHOLDSARTIKLER 49 563                

1121 UTGIFTSDEKNING REISER, IKKE OPPG.PL. 4 735                  

1122 VELFERDSTILTAK ANSATTE 8 527                  

1123 VELFERDSTILTAK BRUKERE 3 053                  

1127 ERKJENTLIGHETSGAVER 29 237                

1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER 2 618                  

1130 TELEFONUTGIFTER 66 942                

1131 PORTO 1 300                  

1132 DATAKOMMUNIKASJON 130 911              

1142 TRYKKING/KOPIERING 14 260                

1150 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. 100 041              

1160 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER 1 242                  

1161 KM.GODTGJØRELSE 25 119                

1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER 5 250                  

1167 KLESGODTGJØRELSE 61 808                

1170 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER 15 461                

1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER 12 809                

1186 PERSON/YRKESSKADEFORSIKRING 44 417                

1200 INVENTAR OG UTSTYR 72 364                

1201 EDB-UTSTYR 19 555                

1203 BØKER 24 528                

1225 LEASING MASKINER 41 022                

1231 VEDLIKEHOLD UTEAREALER 44 309                

1232 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR 45 264                



1240 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 8 198                  

1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD 1 440                  

1272 KJØP AV EKSTERNE VIKARTJENESTER 2 148 419          

1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 240 218              

1550 AVSETNINGER TIL BUNDE FOND 5 000                  

1602 OPPHOLDSBETALINGER -5 412 895         

1603 FORELDREBETALING MAT -505 533            

1621 DIVERSE INNTEKTER -11 145               

1627 KAFFEPENGER -61 170               

1630 HUSLEIEINNTEKTER -2 000                 

1700 REFUSJONER FRA STATEN -6 280                 

1710 REFUSJON SYKEPENGER -1 354 292         

1711 REFUSJON FØDSELSPENGER -476 361            

1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -240 218            

1730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -20 254               

1770 REFUSJONER FRA ANDRE (PRIVATE) -50 905               

Sum tjeneste: 2010 FØRSKOLE 21 495 397        

Sum barnehager netto 21 495 397        

1602 OPPHOLDSBETALINGER 5 412 895-          

1603 FORELDREBETALING MAT 505 533-             

Sum barnehager brutto 27 413 825        

Pensjonskostnader kommunale barnehager 3 255 683          

Brutto barnehager med fratrekk pensjon 24 158 142        

Pensjonspåslag 2 779 810          

Arbeidsgiveravgift 141 770             

Beregningsgrunnlag tilskudd 2019 27 079 723        



XKOST-A1 Versjon: 16

PENSJONER 3 097 700    

PENSJONSPREMIE AFP -                

Arbeidsgiveravgift pensjon 157 983       

Total pensjon 3 255 683    

Lønnsutgifter art sum 010-089 21 383 157  

Pensjonspåslag 2 779 810    

Arbeidsgiveravgift 141 770       

Totalt pensjonspåslag 2 921 581    



Funksjon: 221 BARNEHAGELOKALER

1010 FAST LØNN 215 322      

1020 VIKARER 7 303           

1022 VIKAR VED SYKDOM 543              

1023 VIKAR VED FERIE 17 686         

1030 EKSTRAHJELP 73 469         

1070 LØNN VEDLIKEHOLD 224 014      

1075 LØNN RENHOLD 426 088      

1090 PENSJONER 183 785      

1092 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. 596              

1097 PENSJON SYKEPLEIERE 493-              

1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 49 185         

1120 RENHOLDSARTIKLER 33 416         

1125 KLÆR OG SKO 1 724           

1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER 124 820      

1161 KM.GODTGJØRELSE 6 357           

1165 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER 549              

1179 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER 207              

1180 ENERGI 189 246      

1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 135 702      

1230 BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG NYBYGG 22 724         

1231 VEDLIKEHOLD UTEAREALER 633              

1380 OVERFØRING TIL /KJØP FRA KOMMUNALT FORETAK 1 167 083   

1429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 134 062      

1590 AVSKRIVINGER 276 982      

1621 DIVERSE INNTEKTER 121 970-      

1627 KAFFEPENGER 450-              

1690 INNTEKTER EGEN SEKTOR 117 431-      

1729 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 134 062-      

Sum tjeneste: 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 2 917 090   

T O T A L T

Sum funksjon: 221 BARNEHAGELOKALER 2 917 090    

Pensjonskostnader 193 158       

Brutto med fratrekk pensjon 2 723 932    

Pensjonspåslag 125 375       

Arbeidsgiveravgift 6 394           

Beregningsgrunnlag tilskudd 2019 2 855 701    



PENSJONER 183 785       

PENSJONSPREMIE AFP -                

Arbeidsgiveravgift pensjon 9 373           

Total pensjon 193 158       

Lønnsutgifter art sum 010-089 964 425       

Pensjonspåslag 125 375       

Arbeidsgiveravgift 6 394           

Totalt pensjonspåslag 131 769       



Brutto driftskostnader kommunale barnehager 2017

Funksjon 201 uten pensjonspåslag 24 158 142        

Funksjon 221 uten pensjonspåslag 2 723 932          

Faktiske brutto driftskostnader i kommunale barnehager 2017 26 882 074        

Administrasjonskostnader 1 155 929          4,3 %

sum brutto driftskostnader og administrasjonskostnader 2017 28 038 003        

Kommunal deflator 2018 841 140             3,0 %

Kommunal deflator 2019 808 616             2,8 %

y

Sum brutto driftskostnader etter justering 29 687 760        

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

Gj.nittlig opph.tidAntall barn OppholdstimerVektet oppholdstimer

0-2 år, 0-8 t/uke 6 0,00 0 0 1,8 Barn 0-2 år vektes med en faktor

0-2 år, 9-16 t/uke  13 0,00 0 0 for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser.

0-2 år, 17-24 t/uke 21 0,00 0 0 48 Barnehagene er åpne 11 måneder i året

0-2 år, 25-32 t/uke 29 0,00 0 0 Tilsvarer  spesifisert antall uker pr år

0-2 år, 33-40 t/uke 37 0,00 0 0

0-2 år, 41+ t/uke 45 72,25 156060 280908 45 Gjennomsnitlig heltidsplass

3-6 år, 0-8 t/uke 6 0,00 0 0

3-6 år, 9-16 t/uke 13 0,00 0 0

3-6 år, 17-23 t/uke 21 2,00 2016 2016 barn regnes som små til og med juli det året de fyller 3 år 
3-6 år, 25-32 t/uke 29 0,00 0 0

3-6 år, 33-40 t/uke 37 0,00 0 0

3-6 år, 41+ t/uke 45 109,50 236520 236520

Antall små barn 72,25 156060 280908

Antall store barn 111,50 238536 238536

Totalt antall barn 183,75 394596 519444

Beregning av heltidsplasser 

Oppholds-timer 

pr år 

Heltids-

plasser 

Vektet 

heltids-

plasser 

Antall små heltidsplasser 156 060             72                   130                

Antall store heltidsplasser 238 536             110                110                

Totalt 394 596             183                240                

Fordelte kostnader små og store barn 

Barn 0-2 år 16 054 722        

Barn 3-6 år 13 633 037        

Sum 29 687 760        

Foreldrebetaling 6 008 455          2990 Foreldrebetaling pr måned 2019

Kostpenger 2017 505 533             

Kommunal deflator 2017 15 166               

Kommunal deflator 2017 14 580               

Totalt kostpenger etter omregning 535 279             

sum Kostpenger og foreldrebetaling 6 543 733          

Foreldrebetaling 2017 og kostpenger 2015, barn 0-2 år 2 588 001          

Foreldrebetaling 2017 og kostpenger 2015, barn 3-6 år 3 955 732          

sum 6 543 733          

offentlig finansiering barn 0-2 år 13 466 721        

Offentlig finansiering barn 3-6 år 9 677 305          

Beregnet tilskuddssats for drift 

 Per 

heltidsplass 

Per oppholds-

time 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år 186 391             86,29             

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år 87 630               40,57             

Kapitaltilskudd nasjonal sats 2019

Drift og kapitaltilskudd 2019
Tilskuddssats drift, barn 0-2 år 186 391             86,29             

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år 87 630               40,57             

Nasjonal sats 2019

 Per 

heltidsplass 

Per oppholds-

time 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år inkl. adm 219 400             

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år inkl. adm 105 700             

Kapitaltilskudd nasjonal sats 

Byggeår
Tilskuddssats 

per plass

Til og med 2010 9 500

2011-2013 16 700

2014-2016 20 200

2017-2019 21 400

Pensjonspåslaget utgjør pr heltidsplass 

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år 19 481kr            

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år 10 863kr            

Beregning tilskuddssats for 2019 uten pensjon  

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager



 
Lokale retningslinjer  

knyttet til forskrift om 
likeverdig behandling av 

ikke-kommunale barnehager 
 

 
 
 

 
 

Fauske kommune 
Vedtatt i K-sak 60/16 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



For utbetalinger av driftstilskudd til ikke-kommunal barnehager er det gjeldende forskrift gitt av departementet 
samt barnehageloven § 14, § 14a og § 16a som gjelder.  
 
Fauske kommune kan i følge forskriftens § 12 vedta lokale retningslinjer som bestemmer at de private 
barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, 
og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Lokale retningslinjer skal fastsettes før 
tilskuddsåret begynner.  
 
Forskriften gjelder godkjente ikke-kommunale barnehager. Kommunen har plikt til å yte tilskudd til ordinære 
godkjente ikke-kommunale barnehager, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før 
barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. 
Godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til 
offentlig tilskudd.  
Kommunens finansieringsplikt begrenser seg til det antall barn det er plass til innenfor barnehagens 
godkjenning, og som er omfattet av den ikke-kommunale barnehagens opptakskriterier.  
 
Oversikt over barnehagene som omfattes av forskriften i Fauske kommune: 

- Kvitre barnehage   godkjent for 44 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Medås gårdsbarnehage   godkjent for 106 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Lyngheia barnehage   godkjent for 90 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Stemland gårdsbarnehage  godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 
- Fauske idrettsbarnehage   godkjent for 42 barn, dersom alle barna er o/ 3 år 

 
 
Minimumssatser gjeldende for finansiering av ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011 
Fra Januar 2011 – juli 2011  88 %  
Fra August 2011 – juli 2012  91 % 
Fra August 2012 – Juli 2013  92 % 
Fra August 2013 – juli 2013  94 %  
Fra august 2013 – juli 2014  96 % 
Fra august 2014 – desember 2015  98 % 
Januar 2016 - >    100 %  
 
Ved beregning av det samlede tilskuddet til ordinær drift skal utgangspunktet være den gjennomsnittlige 
finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager. Det er en direkte sammenheng mellom driftsnivået i 
kommunale og ikke-kommunale barnehager. Alle kostnader til ordinær drift av alle kommunens egne, 
tilsvarende barnehager tas med i beregningsgrunnlaget. Kostnadene som legges til grunn er tjeneste 201 
ordinær barnehagedrift og 221 førskolelokaler og skyss.  
 
Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret indeksregulert med kommunal 
deflator. Det fattes eget vedtak om tilskuddssats til drift j.fr. forskriften § 9  
 
Tilskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier: 

 Beregningen av antall heltidsplasser i kommunale barnehager foretas på bakgrunn av 
opplysninger liggende i Hypernet, og beregning er i samsvar med forskriftens § 3 som 
omhandler driftstilskudd til ordinære barnehager 

 
Rapportering av barn i ikke-kommunale barnehager 
Kommunen kan .j.fr. § 12 i forskriften bestemme hyppigheten på rapporteringer i lokale retningslinjer. Det 
rapporteres følgende i Fauske kommune:  

 pr 15/12 rapportering BASIL, barnehagens årsmelding  

 Ikke-kommunale barnehager er forpliktet til å holde barnetallet i Hypernet oppdatert til en hver 
tid, da utbetaling av tilskudd baserer seg på lister hentet ut her fra. 

 Oppdaterte barnelister hentes ut pr den 1. i utbetalingsmåneden for tilskudd, og utbetaling skjer 
forskuddsvis og kvartalsvis ut fra faktisk barnetall.  

 Barnetall for august settes lik barnetall pr 1. september  
 



Vedtak og utbetaling av tilskudd skjer etter følgende modell i Fauske kommune, dette er i samsvar med 
Forskriften § 1 2.ledd «Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte nytt vedtak om tilskudd til private 
barnehager hvis det følger av lokale retningslinjer eller det foreligger store aktivitetsendringer etter § 12.»:   
Hvert kvartal fattes nye vedtak som tar høyde for endring i barnetallet j.fr. §§ 1 og 12  
 

Utbetaling 15.januar Utbetaling 15.april Utbetaling 15.juli Utbetaling 15.oktober  

Forskuddsbetaling for 
januar – mars basert på 
barnetall pr den 1. i hver 
av månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1.. i utbetalingsmåneden)   

Forskuddsbetaling for 
april – juni basert på 
barnetall pr den 1. i hver 
av månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1.. i utbetalingsmåneden)   

Forskuddsbetaling for juli 
– september basert på 
barnetall pr den 1. i hver 
av månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1. i utbetalingsmåneden)   

Forskuddsbetaling for 
oktober – desember 
basert på barnetall pr 
den 1. i hver av 
månedene. (tallene 
hentes fra hypernet den 
1.. i utbetalingsmåneden)   

 
 
Disse retningslinjene gjøres gjeldende inntil nye retningslinjer vedtas, eller vedtaket oppheves.  
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Forhåndsvarsel vedtak om tilskuddssats for 2019 
 
Viser til informasjonsmøte 26.10.2018 der grunnlaget for beregning av tilskuddssats ble 
gjennomgått. 
 
J.fr. forvaltningsloven § 16 sendes det ut forhåndsvarsel vedrørende vedtak om tilskuddssats 
for 2019. Part som ikke har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis anledning 
til å uttale seg. 
 
Beregningen tar utgangspunkt i revisorgodkjent regnskap for 2017 og barnetall for 2017 for 
kommunale barnehager i Fauske. Det er kostnadene knyttet til funksjon 201 Førskole, samt 
kostnadene knyttet til funksjon 221 Førskolelokaler og skyss, som er lagt til grunn for 
beregningen. Det er tatt hensyn til deflator, pensjonspåslag på 13% og 
administrasjonskostnader i beregningen. Vedlagt ligger beregningsgrunnlaget for utregning 
av tilskuddssats for 2018. 
 
Beregningen viser følgende tilskuddssats for drift 2019: 
Beregnet tilskuddssats for drift ordinære private 
barnehager 2019   

 

 Per heltidsplass  Per oppholds-time  

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år               204 712               94,77  

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år                 97 855               45,30  
 
I tillegg vil den enkelte barnehage motta kapitaltilskudd i hht til statlige satser og utfra 
barnetall i egen barnehage. 
 
Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale 
barnehager vedtatt i K-sak 60/16 er fortsatt gjeldende, og vil også være gjeldende i 2019. 
 
Frist for å uttale seg på forhåndsvarselet er 30.oktober 2019. 
Endelig vedtak fattes 31.oktober 2019 og sendes ut til den enkelte barnehage. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Tom Erik Holteng 
Enhetsleder Barnehage 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauskeskolen 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedlagte ordensreglement for skolefritidsordningen SFO i Fauske kommune vedtas og er gjeldene 
fra 01.01.2019 

 
Vedlegg: 
31.10.2018 Høringsdokument - Ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske 1395465 

31.10.2018 Høringsdokument - Ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske 1395464 

26.09.2018 Høringsdokument - ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske 1392052 

06.11.2018 Forslag ordensreglement SFO datert 05.11.2018 1395894 

06.11.2018 Høringsversjon ordensreglement SFO datert 25.09.2018 1395895 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har egne vedtekter for skolefritidsordningen i kommunen, disse ble sist 
vedtatt 22.03.2018. Det samme gjelder forskrift til ordensreglement for skolene i Fauske 
kommune. Ordensreglementet for skolene i Fauske ble sist vedtatt 22.03.2018. 
 
I utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelse knyttet opp til ordensreglement i skole datert 02.12.2014 er 
det presisert følgende: 
Reglene om elevene sitt skolemiljø og reglen for elevene sin trygghet gjelder også for SFO. 
Skolens ordensreglement gjelder ikke for SFO. SFO må ha egne vedtekter og bør ha egne 
ordensregler.  
 
Fauske kommune har ikke hatt egne ordensregler for skolefritidsordningen, og under behandling av 
ordensreglementet for skole våren 2018 kom det innspill knyttet til om SFO også burde ha eget 
ordensreglement j.fr. utdanningsdirektoratets tolkingsuttalelse datert 02.12.14.  
 
Saksopplysninger: 
 
SFO i Fauske har ikke hatt eget ordensreglement, da man over år har forholdt seg til 
gjeldende ordensreglement for skolene. Som det fremkommer i tolkingsuttalelsen fra 
utdanningsdirektoratet har man ikke anledning til å vedta at skolens ordensreglement også 
skal gjelde for SFO. På denne bakgrunn er det utarbeidet forslag til eget ordensreglement for 
skolefritidsordningen i Fauske. Forslaget er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldene 
ordensreglement for skolene, på samme tid som innholdet er tilpasset skolefritidsordningen. 
 
Ordensreglementet for skolene inneholder rettene og pliktene til elevene ved den enkelte 
grunnskole, jfr. Opplæringsloven § 9A-10. Utgangspunktet er derfor at det bare er i 
skoletiden ordensreglene gjelder for elevene. SFO vil som hovedregel ikke omfattes av 
opplæringslovens virkeområde j.fr. opplæringsloven § 1-2. Reglene om elevenes skolemiljø 



og trygghet gjelde for SFO, dette følger av opplæringsloven § 9a-1 og forskrift til 
opplæringsloven § 12-1d. 
 
I vedtektene for skolefritidsordningen i Fauske kommune er det under § 1 Eierforhold, andre 
kulepunkt følgende ordlyd: 
Det vises for øvrig til Opplæringsloven, samhandlingsplan for oppvekst og kultur, 
ordensreglement, strategiplan for Fauskeskolen og kommunal rammeplan for SFO. 
 
Forslag til ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauske ble sendt ut på høring 25.september 2018, 
med høringsfrist 31.oktober 2018. Forslaget ble sent på høring til skolene i Fauske, SU ved skolene, 
kommunalt foreldreutvalg og arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet og Fagforbundet 
Fauske.   
 
Ved høringsfristens utløp var det innkommet 2 høringsuttalelser fra FAU ved Erikstad skole og SU 
Erikstad skole.  
 
Erikstad FAU støtter høringsdokumentet, men ønsker en endring av ordlyden under 
§7, prikkpunkt 3. Denne paragrafen gjelder saksbehandling ved bruk av sanksjoner. Erikstad FAU ber om 
at prikkpunkt 3 endres til at foreldre/foresatte varsles i alle saker og ikke bare i alvorlige saker slik 
formuleringen er i høringsutkastet. Ut over dette var det ingen andre merknader. 
SU ved Erikstad skole hadde samme merknad og ønsker samme endring som FAU har påpekt.  
 
Det er naturlig at foresatte varsles ved alle typer sanksjoner, og ikke bare i alvorlige tilfeller, og forslaget 
til ordensreglement er endret i tråd med innkomne merknader.   
 
I forslaget til ordensreglement for SFO er det tatt med en sanksjon (§ 4, punkt 6) som går på at en elev 
kan miste retten til SFO ved alvorlige brudd på reglementet. SFO tilbudet gis i form av et enkeltvedtak og 
bygger på en privatrettslig avtale. SFO er et tilbud til elevene og foresatte, og ikke en rettighet. 
Ordensreglementet for SFO vil være en del av den inngåtte avtalen. Denne sanksjon er ment som siste 
mulighet og skal kun benyttes i helt spesielle tilfeller.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Ordensreglementet til skolene og ordensreglementet til SFO henger nært sammen og det er mye av de 
samme reglene som gjelder for opphold i både skole og SFO. Tolkingsuttalelsen fra 
utdanningsdirektoratet viser til at mange av reglene for SFO kan være tilsvarende ordensreglementet for 
skole, men man kan ikke vedta at ordensreglementet gitt med hjemmel i § 2-9 i opplæringsloven skal 
gjelde for SFO. Det innebærer at dersom det skal være ordensregler knyttet til SFO tilbudet, så må egne 
regler vedtas.  
 
Barn som benytter SFO tilbudet er kjent med ordensreglene gjeldene for skole, og ved å knytte 
ordensreglene for skole og SFO tilbudet tett sammen, så skapes det forutsigbarhet i forventningene til 
både barna og de voksne som jobber i SFO. Det gjør det også lettere å følge opp reglene for orden og 
oppførsel både i skoletiden og fritiden på SFO.  
 
Ordensreglementet for skolefritidsordningen vil være med å regulere avtalen som er inngått ved 
tildeling av SFO plass for både Fauske kommune og for brukerne.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 



 



a FAUSKE KOMMUNE

Erikstad skole
erikstad.skole@fauske.kommune.no

 

Fauske kommune

ostmottak fauske.kommune.no

Høringsdokument  —  forskrift om ordensreglement for skolefritidsordningen i

Fauske kommune

Erikstad FAU behandlet høringsdokumentet vedrørende ny forskrift  om ordensreglement for

skolefritidsordningen  i  Fauske kommune  i  sitt møte 27.09.2018.

Erikstad FAU støtter opp om høringsdokumentet, men ønsker en endring av ordlyden under

§7, prikkpunkt 3. Denne paragrafen gjelder saksbehandling ved  bruk  av sanksjoner.  Erikstad  FAU ber om

at prikkpunkt  3  endres til at foreldre/foresatte varsles i  &  saker og ikke bare  i  alvorlige saker slik

formuleringen er  i  høringsutkastet.

Ut over dette har  i Erikstad  FAU ingen andre merknader.

Fauske, 27.09.2018

Eva Skog

Leder Erikstad FAU

Avdeling Adresse Telefon

Erikstad skole Tarevcien 5. 8206 Fauske 756 04280

Erikstad  sfo Tarcveien 5. 8206 Fauske 94783665



W FAUSKE KOMMUNE
Erikstad skole

erikstad.skole@fauske.kommune.no

 

Fauske kommune

ostmottak fauske.kommune.no

Høringsdokument  — forskrift om ordensreglement for skolefritidsordningen  i

Fauske kommune

Samarbeidsutvalget ved Erikstad skole behandlet høringsdokumentet vedrørende ny forskrift om

ordensreglement for skolefritidsordningen  i  Fauske kommune i  sitt  møte 29.10.2018.

Samarbeidsutvalget ved Erikstad skole støtter opp om høringsdokumentet, men ønsker en endring av

ordlyden under §7, prikkpunkt 3. Denne paragrafen  gjelder  saksbehandling ved  bruk  av sanksjoner.

Samarbeidsutvalget ved  Erikstad  skole ber om at prikkpunkt 3 endres til at foreldre/foresatte varsles  i

a—Hg saker  og ikke  bare i  alvorlige  saker  slik formuleringen er  i  høringsutkastet.

Ut over dette har Samarbeidsutvalget ved Erikstad skole ingen  andre  merknader.

Fauske, 29.10.2018

For Samarbeidsutvalget ved  Erikstad skole

an-Åke Storjord
\  Rektor/sekretær

Kopi:  Erikstad  SU

Avdeling Adresse 7— Telefon __

Erikstad  skole 'I'areveien 5. 8206 Fauske 756  04280

Enkslad sfo Tarevcncn 5,  8206  Fauske 94783665



 
 
 
 

Dato:  25.09.2018 
Vår ref.: 18/14297 

Deres ref.:  
Saksb.: Inger-Lise Evenstrøm 

Enhet Skole 
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Mottakere:    
Erikstad skole Tareveien 5 8206 FAUSKE 
Fagforbundet Fauske    
Fauske kulturskole Postboks 93 8201 FAUSKE 
Finneid skole Tinkeliheia 3 8210 FAUSKE 
Hauan skole Grendeveien 1 8209 FAUSKE 
Kommunalt 
foreldreutvalg KFUF 

   

Sulitjelma skole Sandnes 3 A 8230 SULITJELMA 
Utdanningsforbundet 
Fauske 

   

Valnesfjord skole Skoleveien 6 8215 VALNESFJORD 
Vestmyra skole Postboks 353 8201 FAUSKE 
 
 
 
 

Høringsdokument - ordensreglement for skolefritidsordningen i 
Fauske 
 
Fauske kommune har egne vedtekter for skolefritidsordningen i kommunen, disse ble sist 
vedtatt 22.03.2018. Det samme gjelder forskrift til ordensreglement for skolene i Fauske 
kommune. Ordensreglementet for skolene i Fauske ble sist vedtatt 22.03.2018.  
 
I utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelse knyttet opp til ordensreglement i skole datert 
02.12.2014 er det presisert følgende:  
Reglene om elevene sitt skolemiljø og reglen for elevene sin trygghet gjelder også for SFO. 
Skolens ordensreglement gjelder ikke for SFO. SFO må ha egne vedtekter og bør ha egne 
ordensregler. (vår understrekning) 
 
Ordensreglementet for skolene inneholder rettene og pliktene til elevene ved den enkelte 
grunnskole, jfr. Opplæringsloven § 9A-10. Utgangspunktet er derfor at det bare er i 
skoletiden ordensreglene gjelder for elevene. SFO vil som hovedregel ikke omfattes av 
opplæringslovens virkeområde j.fr. opplæringsloven § 1-2. Reglene om elevenes skolemiljø 
og trygghet vil også gjelde for SFO Dette følger av opplæringsloven § 9a-1 og forskrift til 
opplæringsloven § 12-1d.  
 
I vedtektene for skolefritidsordningen i Fauske kommune er det under § 1 Eierforhold, andre 
kulepunkt følgende ordlyd:  
Det vises for øvrig til Opplæringsloven, samhandlingsplan for oppvekst og kultur, 
ordensreglement, strategiplan for Fauskeskolen og kommunal rammeplan for SFO.  
(Vår understrekning) 
 
SFO i Fauske har ikke hatt eget ordensreglement, da man over år har forholdt seg til 
gjeldende ordensreglement for skolene. Som det fremkommer i tolkingsuttalelsen fra 
utdanningsdirektoratet har man ikke anledning til å vedta at skolens ordensreglement også 
skal gjelde for SFO. På denne bakgrunn er det utarbeidet forslag til eget ordensreglement for 
skolefritidsordningen i Fauske. Forslaget er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldene 
ordensreglement for skolene, på samme tid som innholdet er tilpasset skolefritidordningen.  



 

 

 
Forslaget til ordensreglement for SFO sendes med dette ut til høring til SU ved skolene i 
Fauske, kommunalt foreldreutvalg i Fauske KFUF og arbeidstakerorganisasjonene.  
 
Høringsfrist: 31.0ktober 2018  
 
Saken forberedes til oppvekst og kulturutvalget 22.november og videre til kommunestyret 
13.desember 2018. 
 
Høringsuttalelser sendes postmottak@fauske.kommune.no innen fristen.  
 
 
Med vennlig hilsen 

Inger-Lise Evenstrøm 
Enhetsleder Skole 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Vedlegg: 

Forslag ordensreglement SFO datert 25.09.2018  

 
 
 

mailto:postmottak@fauske.kommune.no


 

 Side 1 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

FORSKRIFT OM 
ORDENSREGLEMENT FOR 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN 
SFO 

 I FAUSKE 
KOMMUNE 

 

 
 
 

 
 
 

Vedtatt: K-sak nn/nn  
 
 

 
 

 
 



 

 Side 2 
 

 

 
Fauske kommune har vedtatt følgende forskrift om ordensreglement for 

skolefritidsordningen (SFO), gjeldende fra 01.01.2019 
 
1 INNLEDNING 

 
Ordensreglementet har hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og 

den videregående opplæringa (opplæringsloven) § 9A-10 og § 13-7 med 
merknader.  
 

Regler for elevenes skolemiljø og reglene for elevenes trygghet gjelder også for 
SFO jfr. Opplæringsloven § 9a-1.  

 
Det kommunale ordensreglementet er overordnet den enkelte skoles lokale 
regler. Ordensreglementet må også ses i sammenheng med ”Tiltaksplan for 

elevenes psykososiale miljø”. 
 

§ 1 Formål 
 

Reglementet skal bidra til å ivareta brukernes rett til et godt fysisk og 
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.  
 

 
§ 2 Virkeområde 

 
Ordensreglementet omfatter alle brukere av kommunale SFO tilbud i Fauske 
kommune.  

 
Ordensreglene gjelder for SFO tiden, på arrangement i regi av SFO, på skolens 

områder og på skoleveien. 
 
Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da SFO ikke har ansvaret 

for elevene forutsatt at elevenes oppførsel har tilknytning til SFO.  
 

§ 3 Regler for orden og oppførsel 
 
Brukere av SFO skal: 

 
 Møte presis 

 Ha med nødvendig utstyr 
 Følge regler for melding ved fravær 
 Bidra til et godt psykososialt miljø 

 Behandle alle med respekt, uansett kjønn, religion, nasjonalitet, livssyn 
eller seksuell orientering 

 Rette seg etter beskjeder fra ansatte 
 Ta godt vare på eiendeler tilhørende SFO 
 Vise nettvett og følge SFO sine regler for bruk av digitalt utstyr 

 La mobiltelefon og andre verktøy for multimedieavspilling være avslått i 
SFO tiden. Dette gjelder også kamera. Disse kan bare benyttes ved 

tillatelse fra SFO. 
 Benytte egne innesko og henge yttertøy og hodeplagg i garderobeskap 



 

 Side 3 
 

 Ikke forlate SFO området uten tillatelse 

 
Oppførsel som ikke aksepteres: 

 
 Å krenke andre 
 Å utøve eller true med fysisk vold 

 Å ha med eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler 
 Å bruke tobakk /snus 

 Å ha med eller benytte farlige gjenstander 
 Støy og uro som går ut over andre brukeres trivsel 

 

 
§ 4 Sanksjoner ved brudd på regler for orden og oppførsel 

 
1) Gi muntlig/skriftlig advarsel 
2) Kontakte hjemmet og involvere foresatte 

3) Pålegg om å utføre oppgaver i eller utenom SFO tiden for å rette opp skader 
bruker er ansvarlig for 

4) Midlertidig inndra gjenstander 
5) Inndra/fjerne ulovlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på 

andre 
6) Ved alvorlige brudd på reglementet kan bruker miste retten til SFO plass  

 

§ 5 Straffbare forhold 
 

Straffbare forhold meldes til politiet. 
 
 

§ 6 Skade/hærverk 
 

Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan bruker i 
tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglementet, også bli 
erstatningsansvarlig (Skadeerstatningslovens § 1-1) 

Det samme gjelder ved tap av materiell. 
  

 
§ 7 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner 
 

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler: 
  

 SFO skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. - 
Bruker skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den 
som skal ta avgjørelsen.  

 Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning 
skal begrunnelsen gis skriftlig).  

 Foreldre/foresatte varsles.  
 Sanksjon nr. 6 i § 4 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg 

følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i 

forvaltningsloven. 
 

 

https://lovdata.no/lov/1969-06-13-26/§1-1


 

 Side 1 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

FORSKRIFT OM 
ORDENSREGLEMENT FOR 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN 
SFO 

 I FAUSKE 
KOMMUNE 

 

 
 
 

 
 
 

Vedtatt: K-sak nn/nn  
 
 

 
 

 
 



 

 Side 2 
 

 

 
Fauske kommune har vedtatt følgende forskrift om ordensreglement for 

skolefritidsordningen (SFO), gjeldende fra nn.nn 
 
1 INNLEDNING 

 
Ordensreglementet har hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og 

den videregående opplæringa (opplæringsloven) § 9A-10 og § 13-7 med 
merknader.  
 

Regler for elevenes skolemiljø og reglene for elevenes trygghet gjelder også for 
SFO jfr. Opplæringsloven § 9a-1.  

 
Det kommunale ordensreglementet er overordnet den enkelte skoles lokale 
regler. Ordensreglementet må også ses i sammenheng med ”Tiltaksplan for 

elevenes psykososiale miljø”. 
 

§ 1 Formål 
 

Reglementet skal bidra til å ivareta brukernes rett til et godt fysisk og 
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.  
 

 
§ 2 Virkeområde 

 
Ordensreglementet omfatter alle brukere av kommunale SFO tilbud i Fauske 
kommune.  

 
Ordensreglene gjelder for SFO tiden, på arrangement i regi av SFO, på skolens 

områder og på skoleveien. 
 
Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da SFO ikke har ansvaret 

for elevene forutsatt at elevenes oppførsel har tilknytning til SFO.  
 

§ 3 Regler for orden og oppførsel 
 
Brukere av SFO skal: 

 
 Møte presis 

 Ha med nødvendig utstyr 
 Følge regler for melding ved fravær 
 Bidra til et godt psykososialt miljø 

 Behandle alle med respekt, uansett kjønn, religion, nasjonalitet, livssyn 
eller seksuell orientering 

 Rette seg etter beskjeder fra ansatte 
 Ta godt vare på eiendeler tilhørende SFO 
 Vise nettvett og følge SFO sine regler for bruk av digitalt utstyr 

 La mobiltelefon og andre verktøy for multimedieavspilling være avslått i 
SFO tiden. Dette gjelder også kamera. Disse kan bare benyttes ved 

tillatelse fra SFO. 
 Benytte egne innesko og henge yttertøy og hodeplagg i garderobeskap 



 

 Side 3 
 

 Ikke forlate SFO området uten tillatelse 

 
Oppførsel som ikke aksepteres: 

 
 Å krenke andre 
 Å utøve eller true med fysisk vold 

 Å ha med eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler 
 Å bruke tobakk /snus 

 Å ha med eller benytte farlige gjenstander 
 Støy og uro som går ut over andre brukeres trivsel 

 

 
§ 4 Sanksjoner ved brudd på regler for orden og oppførsel 

 
1) Gi muntlig/skriftlig advarsel 
2) Kontakte hjemmet og involvere foresatte 

3) Pålegg om å utføre oppgaver i eller utenom SFO tiden for å rette opp skader 
bruker er ansvarlig for 

4) Midlertidig inndra gjenstander 
5) Inndra/fjerne ulovlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på 

andre 
6) Ved alvorlige brudd på reglementet kan bruker miste retten til SFO plass  

 

§ 5 Straffbare forhold 
 

Straffbare forhold meldes til politiet. 
 
 

§ 6 Skade/hærverk 
 

Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan bruker i 
tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglementet, også bli 
erstatningsansvarlig (Skadeerstatningslovens § 1-1) 

Det samme gjelder ved tap av materiell. 
  

 
§ 7 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner 
 

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler: 
  

 SFO skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag. - 
Bruker skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den 
som skal ta avgjørelsen.  

 Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning 
skal begrunnelsen gis skriftlig).  

 I alvorlige saker skal foreldre/foresatte varsles.  
 Sanksjon nr. 6 i § 4 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg 

følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i 

forvaltningsloven. 
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Årsmelding 17/18 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Årsmelding PPT Indre Salten 2017/18 tas til etteretning 
 

 
Vedlegg: 
07.11.2018 Årsmelding PPT Indre Salten1718 1395938 
 
Sammendrag: 
 
Årsmeldingen fra PPT Indre Salten gir en oversikt over avdelingens drift det siste året. I tillegg er det 
beskrevet et utvalg av nøkkeltall knyttet til produksjonen.  
 
Saksopplysninger: 
 
Årsmeldingen skal ferdigstilles innen 23. august og legges frem for OPKU hver høst. 
Årsmeldingen presenteres for samarbeidskommunene i felles møte. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
PPT Indre Salten har hatt en positiv tjenesteproduksjon skole/barnehageåret 2017/18.  
 
Avdelingen er i fin utvikling og spesialundervisningsandelen i Fauske er nå på forventet nivå. 
 
Avdelingen opererer ikke med venteliste men dette kan endre seg utover høsten i forbindelse med 
vakanser som holdes ledige ut året. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Fauske kommune // [Årsrapport PPT Indre Salten] - [Skoleåret 2016/17] // Side 2 

2. PP-tjenesten 2017/18 

[Pr. 01.08.2014 ble PPT Indre Salten omorganisert til Nye PPT Indre Salten etter en 

vertskommunemodell. 

Fauske som vertskommune er eier av tjenesten. Fauske kommune har ansettelsesmyndighet og 

arbeidsgiveransvaret for de ansatte i PPT Indre Salten. 

Organisering av PPT etter en vertskommunemodell, definerer en kommunal tjeneste; jfr administrativt 

vertskommunesamarbeid § 28-1b.  

Samarbeidskommunene Beiarn, Saltdal, Steigen og Sørfold, delegerer vedtakskompetansen knyttet til 

ansvarsområdet for PPT til vertskommunen i og med vedtakelse av avtalen.] 

 

3. Personalet 

Svein Lysvoll                  Avdelingsleder 

Thea T.V. Sæterhaug      PP-rådgiver 

Marit Sandberg                PP- rådgiver             (Systemrettet arbeid Bhg.) 

Jeanette Salhus                PP- rådgiver            (80 %) 

Mette Strøksnes    PP- rådgiver            (60 %)  

Karin Bruteig                PP- rådgiver 

Tonje Liland                PP- rådgiver          

Lisbeth Valjord                PP- rådgiver 

Anita Ness Byberg           Logoped           (50%) Kommunal logoped, samlokalisert  

Rakel Hunstad                 PP- rådgiver 

Hanne Lieng                    PP- rådgiver             (Vikar Steigen)  

Øydis Åsjord                   PP-rådgiver                
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4. Organisering av tjenesten 

 Nye PPT Indre Salten er nå organisert som en av fire avdelinger i Barne- og familieenheten i 

Fauske kommune. 

 Ulf Flønes er enhetsleder for de fire avdelingene; barnevern, familiesenteret, flyktningtjenesten 

og PPT. Hver avdeling har en avdelingsleder. Siden 31.1 har enheten stått uten enhetsleder, 

oppgavene er blitt fordelt på kommunalsjef og avdelingslederne. 

 Det arbeides og planlegges for en samlokalisering av tre avdelinger (BV, PPT, FS) i et familiens 

hus våren 2019. 

 Nye PPT Indre Salten er lokalisert i Storgata 52, og med et lokalkontor i Steigen. Det vil i løpet 

av skoleåret 18/19 opprettes kontorsted også i Saltdal for å effektivisere ressursbruken knyttet til 

kjerneoppgaver. 

 

5. Rammer og ressurser ved PPT Indre Salten: 

 Tjenesten disponerer 9,2 årsverk. Denne ressursen har vært betydelig redusert gjennom store 

deler av året. 

 Avdelingen har hatt inne en vikar i 100% stilling for å dekke opp ansatt som har vært ute i 

permisjon. 

 Sekretæren på avdeling fikk innvilget permisjon for skoleåret 2017/18. Stillingen ble brukt til å 

øke saksbehandler kapasiteten. Leder har i all hovedsak utført oppgavene som tidligere vært 

knyttet til sekretær, samt at en rekke rutiner er blitt revidert med hensyn til å effektivisere 

driften. 

 Saksbehandlingskapasiteten har vært redusert med ytterligere 40% grunnet at avdeling stiller 

som ressurspersoner på vegne av Fauskeskolene. Denne ressursen har vært tatt fra Fauske og 

Sørfold og ble kompensert med en prosjektstilling i 100% for skoleåret 2017/18 

 Fauske kommune og Nordland fylkeskommune har en samarbeidsavtale rundt ungdom plassert 

ved Røvika ungdomssenter. Fylkeskommunen har ansvaret for spesialundervisningen for disse 

elevene i grunnskolen, og den kommunale PP- tjenesten er sakkyndig. Denne oppgaven blir dekt 

opp av saksbehandler som er satt til oppgaver på Fauske. 

 

6. Faglige innsatsområder 

Fauske kommune som vertskommune og eier videreførte følgende oppdrag for 2018: 

- PPT skal stimulerer til større fleksibilitet i ordinær undervisning 

- Kvalitetssikre kommunens henvisninger til Barne- og ungdomspsykiatrien(BUP) 

- Øke kompetansen knyttet til digital veiledning  
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- Jobbe systematisk med å bidra til et helhetlig tjenestetilbud gjennom familiens hus 

 

 

7. Fokus i samarbeidet 

Skoleeier /PPT 

 S-team internt på skolene med utgangspunkt «s-teamsirkelen» 

 Skolen skal jobbe grundigere med barna i førhenvisningsfasen 

 I fellesskap skal dette gi bedre tiltak for tilpasset opplæring: hvilke elever kan overføres fra 

spesialundervisning til ordinær opplæring? 

 Henvisningsmengden inn til PPT skal reduseres. 

 

PPT: 

 Drøftinger i s-team med skolene om behov for videreføring av spesialundervisning/overføring 

til ordinært tilpassa opplæring. 

 Drøftinger rundt henvisninger av nye elever – har skolen prøvd ut tiltak innenfor det ordinære? 

 Veiledning fra fylkesmannen 

 Kontinuerlig evaluere og revidere rutiner ved avdelingen 

 Kompetanseheving nytilsatte 

 

8. Tverrfaglig samarbeid, PPT Indre Salten 

Grunnskole:  

 PPT har deltatt på s-teammøter på alle skolene. 

 PPT har deltatt med fast kontaktperson på familiemøter i alle kommunene 

 PPT har hatt samarbeidsmøter med skoleledelse og skoleeiere i de ulike kommunene.  

 PPT har deltatt i Tims-teamet(30%) 

 PPT brukes som ressurspersoner inn mot nasjonalt læringsmiljø prosjekt i regi av UDIR. 

 PPT holder fagdager for skoler. 

 

Barnehage: 

 PPT har deltatt på tverrfaglige møter  

 PPT har deltatt på samarbeids- og ansvarsgruppemøter  

 PPT har hatt dialogmøter i forkant av henvisning 
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 PPT har deltatt i Tims-teamet 

 PPT brukes som ressurspersoner inn mot nasjonalt læringsmiljø prosjekt i regi av UDIR. 

 PPT holder fagdager for barnehager. 

 

9. Samarbeid i Barne - og familieenheten 

 PPT har deltatt på personalmøter sammen med de andre tre avdelingene 2 x pr. halvår. 

 Avdelingsleder i PPT har deltatt på avdelingsledermøter 1 x hver 14. dag. 

 Avdelingsleder i PPT har deltatt på møte omkring familiens hus 1 x hver 14. dag. 

 PPT har deltatt med 1 ansatt i TIMS (tidlig innstas – målrettet samhandling) 1 1/2 dag pr. uke 

(30%). 

 

10. Samarbeid med Nordland fylkeskommune 

 Overgang grunnskole/videregående skole:  

 Det foreligger en samarbeidsavtale mellom vertskommunen Fauske og Nordland 

fylkeskommune. Denne samarbeidsavtalen skal sikre god overgang mellom skolesystemene når 

det gjelder elever med behov for spesialundervisning. 

 PPT Indre Salten organiserte overgangsmøter mellom grunnskole/videregående skole/PPT 

grunnskole/PPT videregående skole i november 2017. 

 Kommunal PPT skal etter avtale, skrive en sakkyndig uttalelse når det gjelder elever med 

rettigheter til opptak i videregående skole pr. 1. februar. Dette er en elevgruppe med de store og 

sammensatte vanskene, og utgjør en marginal gruppe (her finnes blant annet de elevene 

kommunal skoleeier skal melde fra om til fylkeskommunen innen 1. oktober). 

 PPT for videregående skole skal så ferdigstille en sakkyndig vurdering når eleven har fått 

skoleplass. 

 Når det gjelder elever med rett til spesialundervisning med søknadsfrist 1. mars, skal 

overgangsmøtene sikre informasjon over til videregående system. Her er det PPT for 

videregående som skal foreta sakkyndighetsarbeidet. 

 Ungdom bosatt på Røvika ungdomssenter: 

 Ansatte ved PPT har i utgangspunktet avsatt fredager fast til å jobbe med henvisninger rundt 

disse ungdommene. 
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11. Tiltak og innsatsområder i personalarbeid 

og kompetanseheving på avdelingen 

 I 2017/18 er det gjennomført 1 medarbeidersamtale med alle ansatte 

 Interndag mandag 

 Verneombud og tillitsvalgt har hatt avsatt tid internt med avdelingsleder, disse møtene har i for 

stor grad blitt utsatt av hensyn til flyten i saksbehandlingen på avdelingen. 

 Saltennettverket: Avdelingsleder har deltatt på jevnlige samarbeidsmøter med lederne for PPT i 

Bodø og i Meløy, fagleder for spesialundervisning på Utdanningsavdelingen for 

Fylkeskommunen og avdelingsleder i vår region for Stat.ped. Dette nettverket skal planlegge og 

jobbe fram et faglig samarbeid for PPT i Salten. Saltennettverket skal bidra til 

kompetanseheving og fagutvikling av PPT, og også gi teamene mulighet for å treffes samlet ved 

å gjennomføre samlinger lokalt. Hele teamet deltok høsten 2017 på nettverkssamling som ble 

fullfinansiert av fylkesmannen.  

 Kompetanseheving- individrettet: Alle ansatte har deltatt på fagdager rundt brukere hvor 2. og 3. 

linje har vært inne i saken og veiledet overfor foresatte, barnehage/skole og 1.linje forøvrig. 

 Veiledning: Nytilsatte har fått tilbud og gjennomført veiledning på minst 2 timer pr. uke, hver 

uke gjennom hele skoleåret. Dette tilbudet er i tråd med særavtale for PPT jf. SFS 2208 

 To ansatte har det siste året gjennomført videreutdanning gjennom SEVU-PPT. 

 Alle de ansatte har deltatt på etterutdanning for 17/18(SEVU PPT) i regi av Nord Universitet. 

Dette er fullfinansiert gjennom tilskudd fra fylkesmannen. 

 Ytterligere to ansatte har deltatt på videreutdanning i alternativ supplerende 

kommunikasjon(ASK). 

 

 

 

12. Statistikk 2017/18 

Nøkkeltall 

 Andelen henvisninger totalt sett gikk ned fra 160 henvisninger i 16/17 til 157 i 17/18 

 Saltdal, Steigen og Sørfold hadde alle en betydelig oppgang i andelen henvisninger til PPT. 

Mens Fauske og Beiarn hadde en betydelig nedgang i andelen henvisninger. 

 Det ble produsert 164 sakkyndige vurderinger for skole-/barnehageåret 17/18. Vi ser i større 

grad at skolene er mer presis i sin bestilling, noe som fører til færre sakkyndige vurderinger og 

flere utredningsrapporter. 

 Det ble avsluttet 267 saker i 17/18 sett opp mot andelen henvisninger (157) har vi opprettholdt 

en positiv tjenesteproduksjon på avdelingen på 110 saker. Dette gir oss en tjenesteproduksjon på 

170%. 
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 Spesialundervisningsandelen i Steigen, Saltdal og Sørfold ligger stabilt på et høyt nivå. Fauske 

kommune ligger i underkant av snittet i landet for øvrig. Beiarn ligger betydelig under snittet i 

landet. 

 Det er sommeren ingen venteliste på innmeldte saker. Alle innmeldinger ble fordelt omgående. 

Høsten 2018 vil det bygge seg opp en betydelig ventetid på grunn av vakanser/stillingsstopp. 

 Saksbehandlingstiden har gått betydelig ned og henvisningen blir i all hovedsak besvart innen 

rimelig tid. Vi er imidlertid svært sårbar gjennom sommeren, da avdelingen ansatte tar ut mye 

avspasering i denne perioden. Dette er naturlig da også barna har fri i denne perioden. Dette 

fører imidlertid til at henvisningene som kommer på våren blir liggende for lenge før de blir 

besvart. 

 På de siste tre årene har antallet aktive saker i PPT gått fra 491 til 147 ved utgangen av skoleåret 

2017/18. 

 Henvisninger fordelt på kjønn: Gutter 68%/Jenter 32% 

 De tre hyppigste bekymringene som ligger til grunn for henvisning er: 

1. Psykososiale forhold 35% 

2. Språvansker 23% 

3. Lese- og skrivevansker 20% 

 

 

 

 

Svein Christian Lysvoll 

Avdelingsleder PPT Indre Salten 
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