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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Kommunestyret vedtok i K-sak 39/19 og K-sak 4/19 at det skal utarbeides en 
helhetlig plan som samordner tjenestetilbudet til barn og unge i Ås kommune. 

Temaplanen «Plan for samordnet og helhetlig innsats for barn og unge i Ås 2020 
– 2024» ble vedtatt av Kommunestyret 20.22.2019. 
 

Et sentralt tiltak i denne planen var at Ås kommune skulle utvikle en mer 
systematisk samhandling mellom tjenesten i kommunen for å gi barn og unge et 

mer samordnet og helhetlig tilbud. Det ble besluttet at den nasjonale satsingen 
på samhandlingsmodellen bedre tverrfaglig innsats (BTI) svarte ut Ås kommunes 

behov. I november 2019 ble det søkt om tilskudd fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet(Hdir) for å starte opp et prosjekt 
med mål om å utvikle en Ås-modell av BTI. Kommunen fikk søknaden innvilget 

med et tilskudd på kr 1 million til et 2-årig prosjekt, med mål om å utvikle en 
handlingsmodell tilpasset Ås kommunes struktur og ressurser. 

 
Prosjektet med å utvikle en Ås-modell av BTI ble påbegynt august 2020, med 
mål om at prosjektperioden var sluttført juni 2022. Erfaringene og effekten av 

arbeidet med modellutvikling og handlingsveiledere for innbyggere og ansatte 
har vært svært positive, dette til tross for at pandemien har skapt en del 

utfordringer. Høsten 2021 ble det derfor søkt om ytterligere støtte fra Bufdir og 
Hdir for å implementere BTI-modellen i ordinær drift, og kommunen fikk et 
tilskudd på kr 406 000 til dette formål for året 2022. 

 
 

I juni 2022 ble det avholdt styringsgruppemøte, hvor prosjektet ble gjennomgått 
i sin helhet. Prosjektet BTI har fulgt milepælsplanen fra oppstart til slutt, med 
noen nødvendige justeringer som en følge av pandemien. En Ås-modell av 

samhandlingsmodellen BTI er utviklet, handlingsveiledere for innbyggere og 
ansatte er utviklet og ligger tilgjengelig ute på kommunes hjemmesider. Det har 

vært igangsatt flere store kompetanseløft, og det har blitt etablert nye 
tverrfaglige samhandlingsarenaer. Det ble derfor vedtatt at prosjektperioden 
kunne avsluttes som planlagt og at videre implementering skjer gjennom 

ordinær drift.  
 

At prosjektet nå går inn i ordinær drift betyr at Ås-modellen er utviklet og 
handlingsveilederne er laget. Å skulle implementere denne måten å jobbe på i 
hele Ås kommune vil være et kontinuerlig utviklingsarbeid som vil kreve fokus 

fra ledere og engasjement hos ansatte. Ting tar tid, - og gjerne enda mer tid enn 
det man i første omgang antar. Kompetansesenteret mot Rus (KoRus), som har 

vært kommunes statlige samarbeidspartner og veileder i BTI-prosjektet, 
estimerer at det tar 6-8 år å implementere samhandlingsmodellen i en 
kommune. Det har vært nyttig å ha med dette perspektivet for å lage realistiske 

mål for den videre implementeringer. Samtidig er det viktig å ha tydelig uttalte 
forventinger til ansatte, og gjøre målene realistiske slik at alle er med.  
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Fakta i saken: 

 
Hva er BTI? 
BTI står for Bedre Tverrfaglig Innsats. BTI er en modell på system- og 

organisasjonsnivå for arbeid med tidlig innsats og samordning av tjenestetilbudet 
til barn og unge det er knyttet en uro til. Heretter beskrevet som utsatte barn og 

unge. BTI-prosjektet i Ås kommune er delfinansiert av midler fra Barn- og 
undom og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet på henholdsvis kr 1 
million til utvikling av en systematisk samhandlingsmodell i 2020 – 2021 og nytt 

tilskudd på kr 400 6000 for 2022 for å implementere samhandlingsmodellen. 
BTI-modellen skal bidra med en systematikk og struktur til ansatte som gjennom 

sitt arbeid kommer i kontakt med Ås kommunes barne- og ungdomsbefolkning. 
De ansatte i barnehager, skoler og hjelpetjenestene har i dag oppgaver og 

ansvar for å jobbe helhetlig rundt barn, unge og deres familier i henhold til 
formålsparagraf i Opplæringsloven og Barnehageloven. BTI er dermed ikke noe 
nytt, men en systematisering og kvalitetssikring av innsatsen og samordningen. 

 
For de aller fleste barn og unge og deres familier er barndom, ungdomstiden og 

oppveksten en god og utviklende tid fysisk, psykisk og sosialt. Innsatsen i BTI-
prosjektet er ikke rettet mot de som allerede har en god utvikling, men mot de 
som av ulike grunner strever og trenger ekstra støtte og tilrettelegging fra 

kommunes tjenester. Hovedmålet med BTI er at Ås kommune i enda bedre grad 
enn tidligere skal gi den enkelte tilpasset, kvalifisert og effektiv hjelp på et tidlig 

tidspunkt uten unødvendige og tidkrevende byråkratiske prosesser. I skoler og 
barnehager innebærer det at det i større grad tilrettelegges særskilt for det 
enkelte barns behov i en kortere eller lengre periode uten at det settes i gang 

utredninger eller henvises formelt til andre instanser. Dette stiller krav til at 
ansatte som arbeider med barn og unge på alle nivåer, har kompetanse til å 

oppdage barn og unge som strever tidlig og samtidig vet hvordan de skal søke 
hjelp og støtte i egen enhet og på tvers av enheter. 
 

 
Bakgrunn og ønsket effekt 

Fra nasjonalt hold har det over tid vært et stort fokus på at kommunen skal ha 
fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Dette fremkommer tydelig i 
nasjonale føringer, reformer og lovverk. Eksempelvis tar Stortingsmeldingen 

«Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» og «Svikt 
og Svik» og den Nasjonal faglige retningslinjer om «Tidlig oppdagelse av utsatte 

barn og unge» tar opp dette, samt sentrale lovverk som Opplæringsloven, Lov 
om helse og omsorgstjenester, Barnevernloven og Helsepersonelloven. 
Barnevernsreformen som trådte i kraft 01.01.2022 har som hovedmål at 

kommunene skal bli gode på å jobbe forebyggende og ha tidlig innsats overfor 
utsatte barn og familier for å forhindre at alvorlighetsgraden blir så stor at 

barneverntjenesten må påkobles.  

I Ås kommune har dette arbeidet hatt fokus gjennom mange år og er forankret i 
Plan for samordnet og helhetlig innsats for barn og unge i Ås 2020-2024.  

Arbeidet med bedre tverrfaglig innsats (BTI) ikke er noe nytt verken for 
innbyggerne eller ansatte. Ansatte i Ås kommune skal verdsette gevinsten i å 

arbeide tvers av enheter og stå sammen om komplekse problemstillinger. Det er 
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denne verdien prosjektet har ønsket å oppnå ved å systematisere samhandlingen 
og sørge for at alle innbyggere får nødvendig helhetlig og samordnet hjelp når 

det trengs. 

I Ås kommune er det vedtatt å bruke samhandlingsmodellen BTI for å bidra til 
tjenestene innrettes med vekt på tidlig innsats ovenfor de barn, unge og familier 

som strever, at hjelpen skal være tuftet på brukermedvirkning, og at 
samhandlingen mellom kommunale tjenester skal være koordinert. Målgruppa 

for tverrfaglig samarbeid og BTI er gravide, barn og unge i alderen - 1 til 18 år. 
Å ha fokus på tjenestene har som retter seg mot barn og unge har derfor vært 
sentralt. Foreldre er avgjørende og viktige for barn og unges levekår, det er 

derfor også vesentlig å ha fokus også på tjenestene som retter seg mot 
befolkningen over 18 år.  

 
BTI-modellen skal være kjent for barn, unge og deres foresatte, og benyttes i 

alle tjenester som arbeider med barn, unge og deres familier. Forebyggende 
helsetjenester, barnehagene og skolene møter alle kommunens barn og unge, og 
er dermed de viktigste arenaene for BTI. Den første uroen eller bekymringen 

oppstår her, og det er derfor avgjørende at ansatte er kompetente i møte med 
målgruppen. BTI-modellen implementeres i første omgang på disse arenaene.  
 

De kommunale tjenestene som er involvert i BTI-satsningen er dermed tjenester 
som retter seg direkte mot barn og unge, hjelpetjenestene, samt tjenester som 
retter seg mot foresatte:  

 Forebyggende helsetjeneste  
 Barnehagene  

 Skolene  
 Innsats og koordinering  

 Barnevern  
 Pedagogisk psykologisk senter  
 NAV  

 Psykisk helsetjeneste for voksne 
 Kultur og idrett 

 
Virksomhetsovergripende arbeid innebærer at ansatte i kommunen har et felles 
ansvar for å: 

 Arbeide i tråd med strategiene i modellen    
 Arbeide tverrfaglig    

 Benytte samhandlingsmodellen som redskap for å nå felles mål   
  
  

Effektmål  
Det skal utarbeides system og struktur tilpasset kommunens organisering og 

faglige arbeidsfordeling: 

 Handlingsveileder, hjelpeverktøy og rutiner for tidlig innsats og tverrfaglig 
samarbeid, som er tilgjengelig på kommunes hjemmesiden for både 

innbyggere og ansatte.    
 Samarbeidsrutiner og -struktur for samhandling med 

barn/unge/foreldre/foresatte   
 Elektronisk samhandlings/ sikker kommunikasjonsplattform (DIPS)   
 Det skal gjennomføres opplæring i modellens innholdselementer til alle 

berørte ansatte og gjøres kjent på kommunalt nivå til målgruppa.   
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Organisering av prosjektet 

Prosjektet har vært organisert på følgende måte: 

 Styringsgruppe: medlemmer har vært kommunalsjef, virksomhetsledere og 

prosjektkoordinator 

 Prosjektkoordinator 

 Arbeidsgruppe for BTI-prosjektet: medlemmer har vært ansatte fra alle 

berørte virksomheter 

 Arbeidsgruppe for DIPS-stafettlogg: medlemmer har vært ansatte fra 

relevante virksomheter. 

 

Framdrift i prosjektet 

BTI-prosjektet har siden oppstart fulgt en milepælsplan med planlagte aktiviteter 
og tiltak. Milepælsplanen nedenfor viser status på framdriften i arbeidet. 

Pandemien og smittevernstiltak har gjort arbeidet utfordrende, men ikke forsinket 
prosjektet i vesentlig grad. 

NR   MILEPÆL       DATO  STATUS/ RESULTAT  

MP 1  Svar på søknad om tilskuddsmidler  1.12.19.  Mottatt 1 000 000  

MP 2  Prosjektorganisering avklart/   
Prosjektkoordinator ansatt  

  
Aug 2020  

Gjennomført  

MP 3  Fagsamling for berørte tjenester   
v/ enhetsledere er gjennomført  

  
Sept 2020  

Gjennomført  

MP 4  Dialog og informasjon om BTI med 
ansatte i virksomhet barnehage, 
virksomhet skole og   
virksomhet barn, unge og familie  

Okt-des 2020  Delvis gjennomført, noen enheter 
utsatt pga covid 19. Fortsetter vinter 
2021-gjennomført  

MP 5  Dialog med brukerrepresentanter  Des 2020  Utsatt pga covid-19, fortsetter 2021. 
Møte med FAU skole og bhg høsten 
2021.   

MP 6  Etablering av arbeidsgruppe BTI 
(mandat; verktøy og innhold digital 
BTI veileder)  

Nov 2020  Gjennomført  
Møteplan 2021/ 2022.   
Avsluttende arbeidsgruppemøte BTI 
prosjektet 09.05.22.   

MP 7  Skrive kommunikasjonsplan for BTI 
prosjektet  
Starte informasjonsdeling ( 
intranett, kommunens hjemmeside)  

Des 2020/jan 
2021 
(kontinuerlig)  

Påbegynt  
Kontinuerlig arbeid  

MP 8   Utarbeide tjenesteoversikt (tilbud til 
barn, unge og familier)  

Des 2020/ jan 
2021  

Gjennomført  
Tilgjengelig i portalen  

MP 9  Kompetanseheving for ledere og 
utvalgte ansatte  

Våren 2021  Gjennomført juss fagdag juni 21, 
etablert og startet ledernettverk 
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kommunalområde september 2021  

MP 10  Arbeid med BTI-veiledere 
(barnehage, skole og 
hjelpetjenestene) og tilhørende 
verktøy  

Vinter / vår 2021  Gjennomført  
Publisert og lansert juli 2021  

MP 11  Videreutvikling av BTI-veiledere og 
verktøy  

Høsten 2021, 
kontinuerlig  

Påbegynt  
Kontinuerlig  

MP 12  Utarbeide utkast handlingsveileder  Vinter/vår 2021  Gjennomført  

MP 13  Lansering BTI veileder og felles 
opplæring   

Aug 2021  
Sept 2021  

Gjennomført-plandager 
bhg/skoleåret 2021/2022 og felles 
fagdag virksomhet barn, unge og 
familie  

MP 14  Etablering av ledernettverk for 
enhetsledere kommunalområdet 
Oppvekst og opplæring  

Sept 2021-mai 
2022  

Påbegynt høsten 2021  
Videreføres 2022  

MP 15  Medvirkning og tilbakemeldinger fra 
tjenestemottakere og ansatte. 
Erfaringer med BTI modellen og 
handlingsveiledere  

Okt-des 2021  Dialog med FAU og SU barnehage og 
skole, gjennomført okt-des 2021.  
Videreføres til ungdomsråd og 
foreldrerepresentanter  

MP 16  Ferdigstille samhandlingsmodell 
individ-enhets og kommunenivå  

Okt-des 2021  Gjennomført  
Lansert desember 2021  

MP 17  Behovsavklaring og beslutning 
knyttet til digitalt verktøy  

Høsten 2021  Møte med arbeidsgruppe og 
styringsgruppe gjennomført 
november 2021, beslutning- ta i bruk 
DIPS- Stafettlogg   
  

MP18  Opplæring og bruk av felles digital 
plattform  

Januar 2022  
Kontinuerlig  

Mål- opplæring til pilot mars 2022.   
Evaluering Juni 2022, deretter 
mulighet for kontinuerlig i årshjul.   

MP 19  Videre implementering av BTI 
modellen- andre 
kommunalområder  

Våren 2022  Påbegynt dialog med virksomhet 
Hjemmeboende, og enhet mestring 
og koordinering (voksen psyk helse 
og rus) desember 2021.   
Planlagte aktiviteter:  
Felles samling mai 2022  
Felles samling juni 2022  

MP 20  Planlegge for BTI arbeid jfr modellen 
etter endt prosjektperiode 
(opplæring, nyansatte, oppdatering 
digitalt mm)  

Vinter/ vår 2022  Se BTI implementeringsplan   

MP 21  Kompetanseheving – oppstart Tidlig 
Inn opplæringsprogrammet   

Februar 2022-   Prosjektet er igangsatt med støtte 
og veiledning fra Nasjonalt 
utviklingssenter for barn og unge 

 
 

 
Vurdering: 

BTI-modellen gir kommunen en systematisk måte å jobbe med tidlig 
identifikasjon av utsatte barn, unge og familier. Sett i lys av de to store 
nasjonale føringene Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende 

praksis og Barnevernsreformen har vi erfart at BTI- modellen er en del av 
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løsningen på nødvendige omstillingene kommunen står ovenfor. Det vises særlig 
til arbeidet med tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og fokus på «laget rundt 

barnet» for å motvirke at barn og unge faller utenfor og må ivaretas av 
barneverntjenesten og på sikt NAV. 
 

Medvirkning er et svært sentralt prinsipp som er førende for arbeid etter BTI-
modellen og handlingsveilederne. Den det gjelder, barnet, ungdommen eller 
foreldrene, skal involveres på et så tidlig stadium som overhodet mulig. Det 

betyr at Ås kommune skal jobbe mot «vente å se holdningen», og heller jobbe 
for at ansatte skal være trygge nok i sin rolle til å være ærlig og ta opp det som 

faktisk uroer med den det gjelder så tidlig mulig. Videre skal kommunen jobbe 
frem holdninger om at ansatte sjekker ut og spør barnet/ungdommen/forelderen 
“hva er viktig for deg?”, slik at løsningene i størst mulig grad bygger på den 

enkeltes behov og livssituasjon. At kommunen skal ha fokus på 
brukermedvirkning er forankret i både lovverk og rundskriv. BTI-modellen vil 

bidra til kommunen gjør det systematisk i sitt arbeid. Løsningene vil dermed 
være et resultat av en større samskapning mellom innbygger og kommune, hvor 
utgangspunktet er den enkeltes situasjon og ressurser. 

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
At barn, unge og familier som strever får tilbud om hjelp så tidlig som mulig gir 
personlige og økonomiske gevinster. Effekten av god og klok forebygging ligger 

til grunn for blant annet Barnevernsreformen som trådte i kraft 01.01.2022.  
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Utgangspunktet for å utvikle en systematisk samhandlingsmodell i Ås kommune 
var en politisk bestilling om et økt fokus på helhetlig og samordnet innsats for 
barn og unge. Gjennomgangen av prosjektperioden august 2020 – juni 2022 

viser at man er på god vei til å imøtekomme denne politiske bestillingen. Det 
vises her til at prosessen med å utvikle en samhandlingsmodell i Ås kommune, 

basert på BTI, har bidratt til å øke ansattes kunnskap og kjennskap om 
hverandre på tvers av tjenester. Videre har kompetanseheving og 
handlingsveilederne bidratt til at ansatte har blitt noe tryggere på hva som skal 

defineres som uro for et barn, ungdom eller voksen og gitt ansatte verktøy til 
hvordan de kan ta opp uroen med den det gjelder. Ved at handlingsveilederne 

med tilhørende verktøy ligger tilgjengelig på kommunes hjemmesider bidrar 
dette til at kommunen er transparent om hvordan man jobber og hvilke 
forventninger innbyggerne kan ha til ansatte i kommunen.  

 
Samhandlingsmodellen med tilhørende handlingsveiledere og verktøy 

representerer store endringer i hvordan ansatte skal imøtekomme uro, både 
overfor den det gjelder og i tverrfaglig samarbeid med andre tjenester. At dette 
er et tidkrevende og kontinuerlig arbeid har kommunen selv erfart, noe som 

støttes fra lignende implementeringer fra andre kommuner i Norge og Norden. 
Ved å lykkes med implementeringen av BTI vil dette kunne gi flere barn og unge 

en god oppvekst i Ås kommune, og man vil kunne forhindre frafall fra skole og 
arbeidsliv. 
 

Kan vedtaket påklages? 
 Nei 
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