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SITUASJON 

Bakgrunn for søknad om prosjektmidler 

«Ås kommune har forholdsvis mange innbyggere med inntekt under fattigdomsgrensen, og 

har et forholdsvis høyt antall innbyggere med innvandrerbakgrunn i forhold til befolkningen. 

Det er behov for å gjøre en ekstra innsats på Nav, for å ivareta familier som en helhet, og 

bidra til at familier med dårlig økonomi og/eller boforhold som ikke ivaretar familiens behov, 

kan få hjelp til å bedre situasjonen. For å få dette til er det nødvendig med tettere oppfølging 

av familiene enn det kontoret har kapasitet til i dag. 

Det er også nødvendig å kvalitetssikre tjenesten til familier ved å øke kompetansen og 

gjennomgå rutinene. 

Det søkes om prosjektmidler til en stilling, familiekoordinator, som øremerkes til familier 

med behov for tjenester i henhold til sosialtjenesteloven, blant annet råd og veiledning i 

forhold til bolig og økonomi, koordinering av tjenester, hjelp til utprøving og kvalifisering til 

arbeid m.m. De statlige virkemidlene i NAV, i tillegg til kommunale ordninger vil nyttes.» 

Ås, 29.01.2016 

 

Målrettede tiltak for å styrke inkludering av barn – og unge i lavinntektsfamilier 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:  

§ 1.Lovens formål  

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og 

økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, 

og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. 

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og 

samordnet tjenestetilbud. 

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 

 

 

MÅL 

Formålet med prosjektet er å gi familier som har dårlig økonomi og/eller boforhold en mer 

helhetlig oppfølging enn det NAV- kontoret har kapasitet til per i dag. 

 

Prosjektet skal: 

- bidra til å utvikle gode tjenester, samarbeidsmodeller, tiltak og virkemidler slik at Nav 

kontoret ivaretar sitt ansvar etter loven ovenfor målgruppen. 

- Bidra til at barn, unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 

- Kartlegge barn og unges behov, for å kunne gi forsvarlige tjenester. 

- Bidra til informasjon og generell forebyggende virksomhet, og samarbeide med andre 

deler av forvaltningen, og andre involverte instanser i kommunen, for å forebygge og 

løse sosiale problemer.  

- Bidra til at Nav-kontoret retter spesiell oppmerksomhet mot oppvekst-vilkårene for 

barn og unge. 

- Tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå. 



3

Langsiktig mål/ overordnet mål
Forebygge sosial ekskludering gjennom:

Redusere antall barnefamilier på sosialstønad
Redusere tiden de har behov for sosialhjelp
Et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov
Økt kvalitet på tjenestene

Med særlig vekt på tiltak som bidrar til å få målgruppen over i arbeid og aktivitet.

Målgruppe
- Barnefamilier som har kontakt med Nav, og har behov for å kunne bedre sin

levestandard og fungering i lokalsamfunnet, og sikre barna gode oppvekst-vilkår.
- Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som

er nær ved å komme i en slik situasjon.

Resultatmål
Resultater som ønskes oppnådd ved endt prosjekt:

- Foreldre som har fått hjelp gjennom prosjektet har fått bedret familiens levestandard
gjennom arbeid eller kvalifiseringstiltak, i tillegg til bolig, der det var et behov.

- Foreldre har fått økt tilgang til velferdssamfunnets tilskudd og tjenester til
barnefamilier

- Familien har fått en samordnet innsats der flere tjenestegrupper i tillegg til Nav jobber
med den samme familien.

- Barna i familiene får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter innenfor det som er vanlig
for aldersgruppen

- Det tverretatlige samarbeidet mellom Nav og tjenester i kommunen skal fungere til det
beste for målgruppen.

ROLLEBESKRIVELSE FAMILIEKOORDINATOR
(dynamisk dokument):

Utarbeide klare målsettinger, metodebeskrivelse og fremdriftsplan for
prosjektarbeidet.
Bekjentgjøre prosjektet for ansatte i Nav Ås, kommunale tjenester, politikere og
brukerutvalg
Samarbeide med styringsgruppen
Kartlegge utfordringene i kontoret, ovenfor målgruppen
Kartlegge nødvendig kompetanse og rutiner
Bidra til å forebygge og bekjempe fattigdom i kommunen etter lov om sosiale
tjenester.
Bidra til å utvikle tjenester overfor målgruppen



4

Utvikle samarbeidet i kommunen mellom Nav og involverte instanser som
barneverntjenesten, skole, oppfølgingstjenesten, helsetjenesten, barnehagene, frivillige
og eventuelt andre.
Tilrettelegge for brukermedvirkning på individ-og systemnivå
Styrke kontorets kompetanse på hvordan bidra til at familier får bedret sin økonomi og
deltakelse i samfunnet.
Delta på relevant veiledning og kurs/seminar

Det er nødvendig å forbygge barnefattigdom for å sikre barns velferd og inkludering. På
lengre sikt er det viktig å forebygge fattigdom for å hindre at barn og unge blir marginalisert
senere i livet.
Familiekoordinator har arbeidetmed kartlegging av kommunens utfordringeri forhold til
sosialt og økonomisk vanskeligstilte barnefamilier som har behov for sosiale tjenester.
Herunder erdetstartet en kartlegging avselve brukergruppen for å se om det finnes
gjennomgående utfordringer.

HANDLINGSPLAN/ FREMDRIFTSPLAN
I 2016 ble det fra Nav Ås søkt midler til bekjempelse av barnefattigdom, gjennom
tilskuddsordningen «tilskudd til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom». Tilskuddet
ble tilkjent Nav Ås medio 2016, men først tatt i bruk januar 2017, da det ble opprettet en ny
prosjektstilling; «familiekoordinator». Fylkesmannen hadde da endret tilskuddsordningen til
«tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontor for 2017.» Fylkesmannen skriver
om prosjektmidler gitt over statsbudsjettet 2017: «Den gamle ordningen med tilskudd til
bekjempelse av barnefattigdom faller bort og erstattes av en ny tilskuddsordning: Tilskudd til
utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontor skal stimulere til utvikling av sosiale tjenester og
tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.»

Nav Ås har valgt å holde fokuset på barnefamilier og barnefattigdom også under
prosjektmidlene for 2017, da det er en naturlig videreføring av arbeidet som nedlegges i
forbindelse med prosjektmidlene gitt for 2016. Dette valget er forankret hos Fylkesmannen,
ved telefonsamtale med fylkesmannens rådgiver, og ansvarlig for prosjektet, Søren Rysstad,
den 20.01.17.
Prosjektmidlene benyttes som nevnt gjennom prosjektstillingen «familiekoordinator».
Familiekoordinator fungerer som et bindeledd mellom NAV og andre tjenester i kommunen,
med fokus på barn og barnefamilier.
Målsettingen med tilskuddet til barnefattigdom er å bidra til utvikling av gode tjenester,
samarbeidsmodeller, tiltak og virkemidler slik at NAV-kontoret ivaretar sitt ansvar etter
loven.
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Årsplan 

 Dato/Frist Delmål  

 1.november 2016 Seminar: Tidlig innsats – 

Hva hindrer oss?  

Fylkesmannen 

Oslo/Akershus og 

Østfold, og 

KoRus Øst 

Første halvår 

2017 

27.januar Ha skrevet ferdig 

målsettinger, 

metodebeskrivelse og 

fremdriftsplan for arbeidet 

 

 30.januar Legge frem informasjonen 

for alle ansatte ved Nav 

Ås, for felles 

grunnlagsforståelse av hva 

prosjektet innebærer. 

 

 15.februar Hva defineres som 

fattigdom i Ås kommune? 

 

 1.-2.mars Grunnkurs økonomisk 

rådgivning 

v/Fylkesmannen 

 

    

 1.mars Søke midler for 

videreføring av prosjekt 

2017 

 

 13.mars Møte med barnevern og 

helsestasjon for å drøfte 

samarbeid, utfordringer og 

tilbud til barn og familier i 

kommunen. 

 

 23.mars Kriminalitetsforebyggende 

arbeid – seminar Ås 

kommune m/Follo 

 

 30.mars Oppvekstkonferansen 

2017  

Bufdir 

 3.april Inspirasjonsseminar 

Verdensdag for Psykisk 

helse 2017 

 

 4.april Intervju Ås Avis m/Randi 

Falao og Marianne Moum 

 

 19.april Oppstart samarbeid med 

Frivillighetssentralen 

 

 19.april Samarbeidsmøte 

barnevern/helsestasjon,  
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tema: barnefattigdom og 

forebygging av vold 

 2.-4. mai Fylkesmannens 

boligsosiale konferanse 

 

  Samarbeidsmøte m/ 

psykisk helse 

(aktivitetssenteret), og 

frivillighetssentralen. 

Vedr. Verdensdag for 

psykisk helse 

 

 Juni  Frist: Kartlegge Ås 

kommunes utfordringer i 

forhold til 

lavinntektsfamilier m/barn 

under 18 år 

 

 1.juni  Søknadsfrist verdensdag 

psykisk helse 

 

 6.juni Fagdag om sosiale 

tjenester i Nav- vilkår om 

aktivitet og 

barneperspektivet i 

saksbehandlingen 

Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus 

Andre halvår 

2017 

   

  Gjennomføre veiledning 

v/internopplæring i 

«hvordan snakke med 

foreldre om barn, og 

hvordan håndterer vi 

informasjonen vi får» 

v/Krisesenteret i Follo

  

 

 10.oktober Arrangere verdensdag for 

psykisk helse 

 

 15.november Levere regnskap for 

Verdensdagen for psykisk 

helse 

 

Første halvår 

2018 

   

 Februar Gjennomføre veiledning 

v/internopplæring i 

«hvordan snakke med 

foreldre om barn, og 

hvordan håndterer vi 
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informasjonen vi får»
v/Krisesenteret i Follo

19.juni Møte m/Fylkesmannen og
Arbeids-og
velferdsdepartementet

Andre halvår
2018

6.september Samarbeidsmøte mellom
barnehager, skoler og
barneverntjenesten

10.oktober Arrangere Verdensdagen
for psykisk helse

15.oktober Møte m/Guro Aarnes,
daglig leder Ås IL,
vedrørende redusert
kontingent

25.oktober Møte m/Marianne Hoff
adm.ansvarlig eiendom,
vedrørende svømmetilbud
i kommunen

1.november Kommunal konferanse
«Vold i nære relasjoner»

15.november Levere regnskap for
Verdensdagen for psykisk
helse

Desember Ferdigstille nye
samarbeidsrutiner mellom
barneverntjenesten og
Nav.

17.desember Matkasser til jul –selve
pakking og utdeling

Avvikling/evt
videreføring

Desember/Januar
2019

METODER
Kartlegging
Undersøkelse
Tiltak

INTERESSENTER
Samarbeidspartnere:

Helsestasjonen
Familieteamet
SLT-koordinator
Barneverntjenesten



8

Krisesenteret
Frivilligsentralen

TEAM
Organisering:
Prosjektet er organisert under Nav.
Prosjektet har ikke hattegen styringsgruppe, men det er gjennomførtmånedlige møter med
leder/nestleder ved Nav, og familiekoordinator har svarttil kommunestyretog brukerutvalget
ved henvendelse fra nevnte.

BUDSJETT
Prosjektmidlene benyttes til å lønne familiekoordinator i 100% stilling. Familiekoordinator
jobber kun med prosjektet, i henhold til søknad.
Utover dette har det ikke vært budsjett til igangsetting av tiltak, etc, utover ordninger den
enkelte barnefamilie faller inn under fra før.
Koordinator har derfor samarbeidettett med andre instanser i kommunen når detgjelder å
søke midler til ulike tiltak som blant annet matkasser, ferietilbud, verdensdagen for psykisk
helse, tusenfryd-billetter osv.
Parallelt har detgjennom dialoger og møter med aktuelle parter ogsåvært jobbetmed å
redusere kostnader for lavinntektsfamilier på allerede eksisterende tilbud som kulturskole,
idrettslag etc.

PROSJEKTARBEIDET

Bakgrunn og definisjon
Definisjon av fattigdom jfr. Bufetats kommunestatistikk

(Statistisk sentralbyrå (2015). Registerbasert inntekts-og formuesstatistikk for husholdninger.
Tall er tilgjengelig for Norge, fylkene og kommunene. Studenthusholdninger er utelatt i alt
datamaterialet)

Det å leve i fattigdom som barn kan påvirke barnets nåværende livskvalitet, og fremtidige
muligheter i livet. Men hva legger vi i ordet «fattigdom»? I et land som Norge, der den
generelle levestandarden er høy, er det vanlig å bruke definisjoner av fattigdom som handler
om mer enn fysisk overlevelse. Det betyr at fattigdom ikke bare handler om mangel på mat,
klær og tak over hodet. Idag innebærer fattigdom også det å mangle muligheter for å delta
sosialt, på lik linje med resten av samfunnet (Fløtten 2008:17). Denne måten å definere
fattigdom på, stammer fra Townsend (1979: 31), som definerte fattigdom slik:
«En person er fattig dersom vedkommende mangler ressurser til å delta i samfunnets
aktiviteter og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i dette samfunnet.»
Denne definisjonen danner utgangspunktet for det relative fattigdomsbegrepet, som ikke
dreier seg om å leve på et eksistensminimum, men som knyttes til det å mangle ressurser for å
kunne fungere sosialt, og delta i de aktivitetene og å ha den levestandarden som er vanlig i
samfunnet (Seim og Larsen 2011: 33).
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Denne forståelsen bygger på sosiale normer i samfunnet for hva som er akseptable og ikke 

akseptable levekår (Harsløf og Seim 2008 i Seim og Larsen 2011:33). Bufdirs 

barnefattigdomsindikatorer tar utgangspunkt i en slik forståelse av fattigdom.  

 

Omfang av barnefattigdom anslås gjennom lav inntekt 

Vi anslår omfanget av barnefattigdom gjennom å måle antall og andel barnefamilier med lav 

inntekt. Lavinntektsgrensen er satt til 60 prosent av medianinntekten i Norge («EU-60»). Med 

inntekt mener vi samlet inntekt etter skatt, per husholdning. Dette er et relativt fattigdomsmål. 

Relativ fattigdom betyr å mangle de ressursene og sosiale mulighetene som er vanlig å ha i et 

samfunn. 

 

FNs 14 goder som er grunnleggende behov for barn i «økonomisk utviklede land» 

Barn som mangler to eller flere av følgende goder, blir regnet som fattige av 

FN: 

1. Tre måltider om dagen 

2. Minst ett måltid om dagen med kjøtt, fisk eller kylling (eller tilsvarende 

vegetarisk) 

3. Frisk frukt og grønnsaker hver dag 

4. Bøker tilpasset alderen og kunnskapsnivået til barnet  

5. Fritidsutstyr til utendørs bruk  

6. Deltakelse i fritidsaktiviteter 

7. Leker til innendørs bruk 

8. Økonomi til å være med på turer og arrangementer i regi av skolen 

9. En stille plass med nok plass og lys til å gjøre lekser 

10. Internet-tilgang 

11. Noen nye klær (ikke bare brukte) 

12. To par sko som passer (inkludert minst ett par allværssko) 

13. Mulighet til å invitere venner hjem av og til 

14. Mulighet til å feire spesielle dager som bursdag, religiøse høytider eller 

lignende 

 

(Oversettelse hentet frå  Riksrevisjonens undersøkelse av barnefattigdom 

Dokument 3:11 (2013–2014)) 

 

Kartlegging  

I følge SSB sin statistikk fra 2017 har Ås kommune 305 «barn i familier med vedvarende lav 

inntekt». Dette tilsvarer 8%, og med det topper Ås statistikken over vurdert opp imot 

resterende kommuner i Follo.  

Likevel ligger vi nest nederst når det kommer til «lav inntekt etter kommunegrenser». Dette 

kan bety at barn i Ås ikke opplever fattigdomsforskjellene så store som barn i 

nabokommunene.  
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Ås kommune ligger nederst på statistikken når det gjelder med husholdninger med enslig 

forsørger. Men øverst med 6,5 %, når det kommer til «barn i husholdninger uten 

arbeidstilknytning». I tillegg ligger vi øverst med 10,2%, når det gjelder «barn i 

husholdninger som mottar mer enn halvparten av samlet inntekt gjennom statlige 

overføringer.  

 

Totalt familier med behov for sosialhjelp/supplering pr. 07.02.2017: 

- Enslige: 49 stk (to av disse er mor/far for samme barn) 

- Gifte/ samboende: 47 stk (20 av disse er mor/far i 10 familier) 

- Personer med samvær: 14 stk 

110 familier totalt, hvorav 14 har flyktningebakgrunn. 

Totalt antall barn: 204 stk 

 

Studentfamilier som mottar stønad/lån gjennom Statens Lånekasse er ikke regnet med i 

statistikken. Likevel er det andre grupper som eksempelvis barn fra gårdsfamilier hvor 

gårdsdriften med inntekt/utgift går lik null som vil dukke opp på listen over 

«lavinntektsfamilier», uten at de nødvendigvis opplever seg som fattige. Det kan likevel tyde 

på at vi har en del mørketall i hjelpeapparatet i Ås kommune, og at det kan være flere 

lavinntektsfamilier som ikke får hjelp. 

 

Undersøkelse 

KARTLEGGING BLANT VANSKELIGSTILTE FAMILIER  

Familiekoordinator har høsten 2018 kartlagt lavinntektsfamilier vedrørende aktuelle 

utfordringer i familielivet knyttet til lavinntektsutfordringer. 

Totalt 10 familier er dybdeintervjuet i prosjektet. Det hadde vært ønskelig med en langt større 

antall for et mer pålitelig resultat, men det er dessverre utfordrende å få familier til å prioritere 

deltagelse i en slik omfattende kartlegging, i en ellers svært hektisk hverdag. Det anses derfor 

hensiktsmessig å legge inn en slik grunnleggende kartlegging som en del av en 

førstegangssamtale ved Nav-kontoret, som en del av grunnlaget for vurdering av stønad. 

På denne måte får man kartlagt familien på en svært helhetlig måte tidlig i prosessen, og man 

vil få muligheten til å se på tiltak og endringer allerede i starten av brukerforholdet. 

Funn hittil i undersøkelsen: 

 

o Økonomi 

 10 av 10 har sosialhjelp som hovedinntekt eller mottar supplering 

 2 av 10 har tiltakspenger + supplering 

 2 av 10 har sosialhjelp og søker AAP 

 1 av 10 har sosialhjelp etter avslag på AAP 

 1 av 10 mottar lønnstilskudd + supplering 

 4 av 10 mottar sosialhjelp uten videre plan/oppfølging 

 

 2 av 10 har frivillig forvaltningsavtale 

 4 av 10 ønsker å bli kontaktet for økonomisk veiledningskurs 
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o Omsorgsituasjonen 

 7 av 10 er enslige forsørgere 

 4 av 7 opplever samarbeidet med den andre far/mor som krevende 

 

o Bakgrunn 

 4 av 10 har innvandrerbakgrunn 

 

o Bolig 

 2 av 10 leier kommunal bolig 

 2 familier av 10 eier egen bolig (Èn familie gjennom kommunalt 

startlån) 

 6 leier privat leilighet 

 6 av 10 mangler ett eller flere soverom 

 

o Fritid 

 5 av 10 familier har ikke mulighet til å tilby barna fritidsaktiviteter 

 8 av 10 foreldre har heller ikke fritidsaktiviteter 

 

o Sosialt nettverk 

 3 av 10 opplever at de ikke har et sosialt nettverk. 

 10 av 10 beskriver at de synes det er utfordrende å ha råd til besøk 

 

o Skole/Barnehage/Trivsel 

 8 av 10 sier de opplever at barna trives på skolen 

 4 av 10 opplyser om tjenester fra BUP og PPT i skolesammenheng 

 5 av 10 har /har nylig hatt oppfølging fra barneverntjenesten 

 

o SFO/Barnehage 

 5 av 10 har redusert betaling på SFO 

 1 av 10 har hatt dekning av SFO og barnehage gjennom barnevernet. 

All oppfølging er nå avsluttet av bruker.  

 4 av 10 har barn over SFO-alder (10/11 år) 

 

o Klær/Utstyr 

 10 av 10 opplyser at de synes det er utfordrende å ha råd til klær til 

årstid og anledning (bursdager etc), og utstyr til årstid (Ski/skøyter etc). 

 

o Kosthold 

 10 av 10 sier at de synes familiens kosthold er ok. De forsøker å handle 

på tilbud og de lager sammensatte middager og matpakker hver dag. De 

prioriterer ikke ordninger som frukt/melk på skolen, da dette blir for 

kostbart.  
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o Ferie
10 av 10 sier de ikke har råd til å reise på ferie
4 av 10 har benyttet seg av gratis ferietilbud gjennom Røde Kors

o Bursdager/Merkedager
10 av 10 opplyser at de synes det er utfordrende å feire barnas bursdag
med barneselskap etc.
10 av 10 opplyser at det er utfordrende å la barna delta i andre barns
bursdager da det er høye kostnader for gave og «krav» til bursdagsklær
etc.
8 av 10 ønsket og fikk utdelt ekstra matkasse til jul 2018. 1 av 10 fikk
vi ikke kontakt med. 1 av 10 takket nei da de ikke feirer jul.

o Psykososiale utfordringer
10 av 10 foreldre rapporterer at de opplever selv å ha kontroll på egne
følelser og eget temperament i forbindelse med utfordringer rettet mot
barna og økonomiske utfordringer.

Gjennomgående de største utfordringenesomhar kommet frem i kartleggingen hittil:

Feire egen bursdag: Det å skulle ha råd til å invitere til eget hjem med
mat/kaker/pynting. Noen ganger er det utfordrende å ha plass nok, noen ganger er det
også vanskelig å skulle vise frem hvordan man bor. (Eks. Ikke eget soverom, ustelt
hus/hage, gamle møbler, ikke pyntet til årstid (eks jul) etc). Da koster det penger å leie
lokale, selv skolens lokaler. Det kan oppleves utfordrende ogikke ha råd til dyrere
varianter som «hoppeland», kinobursdag, bowlingbursdagetc.
De samme utfordringene gjenspeiler seg ved de såkalte «familiegruppene» hvor barna
er forventet å ha med inntil 5 barn fra klassen hjem på middag etc, hvorpå foreldrene
forventes å bli invitert på kaffe ved henting av barna.
Delta i andres bursdag: Gavesatsen ligger stort sett på mellom 100-150kr. Hvert barn
er ofte invitert til et sted mellom 10 og 30 bursdager i året (klasser/Trinn/andre
grupper). I tillegg forventes det at man har på bursdagsklær som er litt finere enn de
man har hatt på seg på skolen.
Ha råd til fritidsaktiviteter: Mange familier unngår å sende barn på fritidsaktiviteter,
da dette blir for stort innhugg i familiens økonomi.
Barna mister derfor en arena for sosial interaksjon med andre barn, og kan dermed
også falle utenfor den sosiale arenaen på skolen.
Få gode ferieopplevelser, særskilt utenlands: Mange familier sier de mangler den
gode ferieopplevelsen. De skulle ønske de kunne hatt minst èn utenlandsreise
(herunder nevnes «syden») hvor både barn og voksne kunne hatt opplevelsenav at «de
også» hadde hatt en slik ferieopplevelse å kunne fortelle om.
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Tiltak
ARBEIDSGRUPPA/ ARENAEN

Arbeidsgruppetiltaket og tanken rundt en arbeidstreningsarena ala «Godset» i Vestby
kommune (arbeidstrening og avklaring/bruktbutikk/utlånssentral m.m) bleskrinlagt våren
2018, da det ikke varlokaler etc for denne type tiltak i Ås kommune.
Det bleforsøkt blant annet søknad om Breivoll, Bjørnebekk, lagerlokaler etc.

VERDENSDAGEN FORPSYKISK HELSE
Familiekoordinator har samarbeidet tett med Frivillighetssentralen, oghøsten 2017ble
«Verdensdagen for psykisk helse»markertfor første gang gjennom et stort felles arrangement
i kommunen. Dette for å fremme psykisk helse for innbyggere i kommunenog skape en felles
samarbeidsarena, og møtearena for ulike aktører og etater i Ås kommune.
I samråd med Rådmannen gjorde vi første del av arrangementet til en fagdag for Ås
kommunes ansatte. De ansatte ble oppfordret til å ta med matpakke, og vi spanderte kaffe/te
og frukt. Vi spiste lunsj og «minglet» sammen, for å bli kjent på tvers av etater og
organisasjoner, før vi gikk inn til felles påfyll av Geir Akers foredrag.

Seniorene i kommunen fikk tilbud om å delta på allsang i foajèen, og deretter felles
filmvisning «I Dovregubbens hall».

Halve dagen var også et tilbud til øvrig befolkning i Ås, med gratis kinoarrangement for hele
familien, og deretter et gratis foredrag med Bianca Simonsen. Simonsens foredrag var ment å
gi voksne/foreldre«livsglede og påfyll» gjennom foredrag de kanskje ellers ikke hadde hatt
råd til å delta på.

Verdensdagen for psykisk helse ble igjen arrangert 2018 og hadde tema «Vær Raus». Også
dette året ble arrangementet ledet av Frivilligsentralen og familiekoordinator i Nav, i
samarbeid med øvrige aktører i kommunen. Fokuset i 2018 var på ungdom, deres foreldreog
ansatte i Ås kommune som arbeider med ungdom. Fokuset hadde utgangspunkt i
undersøkelsen «UNGDATA» hvor ungdom i Ås kommune utpeker seg negativt på punkter
som omhandler ensomhet og psykisk helse. Det ble arrangert foredrag med Marius Sørlie for
ungdomskolene i skoletiden, foredrag med Simen Almås på ungdomsklubben på kveldstid, og
foredrag i Ås kino med Christine og Maria Otterstad for foreldre, ungdom og ansatte på
kveldstid.

SAMARBEIDSRUTINER
Høsten 2018 ble det opprettet en samarbeidsgruppe med representanter fra barneverntjenesten
og Nav. Desember 2018 ble revidert utgave av samarbeidsrutinen mellom Nav og
barnverntjenesten ferdigstilt av samarbeidsgruppen. Dokumentet er sendt ledere i begge
enheter, og vil bli signert i begynnelsen av 2019.

REDUKSJON I AKTIVITETSUTGIFTER FOR BARN/UNGDOM/VOKSEN
Det er i løpet av 2018 utført dialog med kulturskolen, idrettslaget og svømmehallansvarlig
vedrørende mulige reduksjonsordninger i kontingent for lavinntekstfamilier.
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Et av forslagene ved dekning av reduksjonsordninger kan være opprettelse av et felles «fond»
for å dekke eventuelle delutgifter for lavinntektsfamilier:

Forslaget:
o Ås kommune i sin helhet oppretter et Fond eller lignende hvor vi samler

tilskudd fra ulike aktører, både frivillige organisasjoner og kommunale etater
til en felles «pott».

o Ett felles søknadsskjema, med felles kriterier utarbeides
o Familier tar direkte kontakt med det ønskede fritidstilbudet (Eks. på kriterier:

Må være en fast aktivitet, og må være en «gruppeaktivitet» som bidrar til sosial
inkludering), og familien legger frem dokumentasjon på grunnlag for redusert
betaling.

o Den enkelte fritidsorganisasjon vurderer søknaden innvilget/avslått.
o Den enkelte fritidsorganisasjon søker «Fondet» om kompensasjon for

resterende betaling (eks. 50%) for innvilgede søknader.
På denne måten vil kommunen ha en samlet strategi for reduksjon av betaling for
fritidsaktiviteter etc. og barna vil få mulighet til å delta på det de selv ønsker -
uavhengig av ulike stønadsordninger.
Det vil bli enklere å informere ut til befolkningen, og man har større sannsynlighet for
å nå frem til de som trenger det.

Svømmehallene og idrettslaget er veldig interessert i å lage gode ordninger for barn og unge i
lavinntektsfamilier.

KOORDINERING AV FAMILIERS TJENESTER/ BEHOV FOR TJENESTER
Det er utført flere samarbeidsmøter både innad i Nav-kontoret (for brukere som har flere
tjenester i Nav), og med samarbeidspartnere i kommunen, herunder særskilt
barneverntjenesten. Det oppleves at det er lavere terskel for kontakt vedrørende spørsmål og
avklaringer mellom barneverntjeneste og Nav etter gode erfaringer med samarbeidsmøtene.

TRANGBODDHET
Dette er et område vi dessverre ikke har hatt nok tid til å berøre i løpet av prosjektperioden.
Det eneste innspillet vi har fått er kartleggingen som hittil viser at 8 av 10 barnefamilier leier
sin bolig, og at 6 av 10 ikke har eget soverom til hvert barn/voksen. Leiemarkedet gir ofte
ustabil bosituasjon, selv med de kommunale boligene som har svært korte kontrakter
Det er informert at kommunestyret i Ås har bestilt en helhetlig boligpolitisk plan. Nav-leder
sitter i prosjektgruppen, og det vil være naturlig at ny familiekoordinator, i samarbeid med
Nav-leder, bidrar til å belyse barnefattigdomsaspektet i dette arbeidet. Arbeidet er forespeilet
ferdigstiltfor kommunestyret i mai 2019.

MATKASSER TIL JUL
o Til jul 2017 fikk 22 familier utdelt matkasser m/mat og gaver i regi av

Frivilligsentralen og Nav, i tillegg til to familier som fikk gavekort på matbutikk.
15 familier fikk også tilkjørt ved, og fem fikk juletre m/pynt.



15 

 

o Til jul 2018 fikk 47 familier utdelt matkasser m/ønsket julemat, mye ekstra mat og 

ønsket julegaver i regi av Frivilligsentralen og Nav. Lions Ås, Lions Eika og Redd 

barna stod for tilskuddet på totalt kr.90.000,- Fem familier har fått juletre. Kinoen i 

Ås sponset matkasseprosjektet med 8 kinobilletter. I tillegg hadde «Redd Barna» 

fått tildelt 8 billetter som ble donert prosjektet. Ås kino sponset dermed med totalt 

16 billetter. 

 

Fokus på arbeid 

To studier fra 2008 omhandler hvorvidt fattigdom går i arv mellom generasjoner. Den ene 

studien ”Barnevern og sosialhjelp” fra NOVA ser på forholdet mellom barnevern og 

sosialhjelp. Den andre studien” Går fattigdom i arv? Langtidseffekter av å vokse opp i 

familier som mottar sosialhjelp” fra Fafo ser på langtidseffektene av å vokse opp i familier 

som mottar sosialhjelp. Begge studier konkluderer med at det foreligger vesentlig overføring 

av fattigdom, sosial ulikhet og sosial eksklusjon mellom generasjoner i Norge i dag. 

Tall fra Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) viser at barn i husholdninger med 

lavinntekt i Ås ligger prosentvis under landsbasis, men over de andre kommunene i Follo. 

Ås kommune utpeker seg blant annet på punktet «Barn i husholdninger uten yrkestilknyttede 

personer», i forhold til sine nabokommuner.  

Ås kommune ligger også høyt på statistikken over husholdninger hvor ulike offentlige 

overføringer utgjør over halvparten av husholdningens samlede inntekt før skatt, defineres 

som avhengige av offentlige stønader. Offentlige stønader kan være sosialhjelp, dagpenger 

ved arbeidsledighet, bostøtte, ytelser fra folketrygden, grunn- og hjelpestønad, barnetrygd 

inkludert småbarnstillegg, engangsstønad ved fødsel, foreldrepenger, kontantstøtte, skattefri 

stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad for enslige forsørgere, studiestipend, sykepenger, 

individstønad, introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad. 

Arbeidstilknytning vil for foreldrene kunne bidra til en tryggere og mer stabil økonomi, 

mestringsfølelse, opplevelsen av å gjøre noe meningsfullt, opplevelsen av å ha en verdi, 

selvfølelse og identitet, i tillegg til sosial inkludering og tilhørighet. Dette er vesentlig for å 

kunne fungere godt i sin hverdag, og kan motvirke dårlig psykisk helse. Tall fra NAV viser at 

psykiske lidelser er en hovedårsak til at folk står utenfor arbeidslivet.  

Arbeidsfokuset er derfor viktig for den helhetlige innsatsen for barna i familien. På denne 

bakgrunn jobber NAV Ås med arbeidsrettet oppfølging der hele familien skal sees under ett. 

Familiekoordinator er her sentral i forhold til blant annet utvikling av ulike former for 

arbeidstrening i kommunen. 

Det er derfor naturlig at prosjektet er lagt innunder NAV, som et bidrag til å løse 

samfunnsoppdraget - flere i arbeid og færre på ytelser. NAV har fokus på å jobbe med 

årsakene til problemene, og hvordan vi i fellesskap kan løse de. 

 

Samarbeid 

Familiekoordinator arbeider også med å opprette gode samarbeidsrutiner og 

samarbeidsarenaer både innad i eget Nav-kontor, men også med andre relevante tjenester i 
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kommunen, eksempelvis helsestasjonen og barneverntjenesten, frivilligsentralen, 

krisesenteret, psykisk helse etc. 

Nav Ås ønsker et bedre samarbeid gjennom blant annet økt bruk av ansvarsgrupper. Ved å 

samkjøre brukerens møter, med for eksempel Nav, barneverntjeneste og psykisk helse, vil 

kommunen kunne gi brukeren en mer helhetlig oppfølging, hjelp til å koordinere tjenestene på 

mest mulig hensiktsmessig måte, og dermed frigjøre ressurser hos brukeren, slik at brukeren 

kanskje kan få mulighet til å komme i arbeid. 

For å få til denne type samarbeid har Nav et ønske om at de ansatte i kommunen skal vite mer 

om hverandres tilbud og tjenester, og ønsker at kommunens ansatte skal ha bedre kjennskap 

til sine øvrige kollegaer.  

 

Før jul er samarbeidsarenaen «matkasser til jul», hvor både Nav, barneverntjenesten og 

kommunens familieteam, med Frivilligsentralen i spissen, samarbeider tett om å gi 

lavinntekts- barnefamilier ekstra mat og tilbehør til jul. 

 

Åpenhet 

For å hjelpe de utsatte barna ønsker Nav å ha fokus på foreldrene. I starten av 2018 ble de 

ansatte på Nav Ås ledet gjennom internopplæring med fokus på «økt åpenhet», og «tørre å 

spørre». Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med Krise- og Incestsenteret i Follo.  

 

Nav Ås ønsker at de ansatte skal skape større åpenhet rundt brukernes utfordringer, og tørre å 

stille de vanskelige spørsmålene. 

Eks: 

- Hvordan snakker vi med foreldre om hvordan deres livssituasjon påvirker familien? 

- Hva svarer vi på spørsmålene/problemstillingene som dukker opp? 

- Hvilken kunnskap trenger vi? 

 

Boforhold 

Statistikken (Bufdir) viser at Ås kommune ligger høyest av Follokommunene på statistikken 

over barn i husholdninger som bor trangt. Indikatoren viser barn 0-17 år som er i 

husholdninger som er trangbodd. Barn i familier med lav inntekt er mer utsatt for dårlige 

boforhold som trangboddhet. Å bo trangt kan gi utfordringer for barn med tanke på 

muligheter til å gjøre lekser og til å ha privatliv.  

I Ås opplever Nav store utfordringer med å hjelpe familier å finne bolig. De store private 

utleieboligene blir ofte delt opp og leid ut som bofelleskap for studenter tilknyttet NMBU. 

Utleiere av de små utleieboligene er sjelden villige til å leie ut til store barnefamilier, selv om 

barnefamiliene selv sier de kan bo trangt. 

De store barnefamiliene ender mange ganger opp med å søke kommunal bolig. 

De kommunale boligene tildeles etter kriterier i Boligsosial handlingsplan, vedtatt av 

kommunestyret 29.04.2015. 
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Det er maks 3 års botid, og ingen mulighet for å søke ny kommunal bolig etter dette. 

Familiene må igjen flytte fra hjemmet sitt, og ut igjen i et vanskelig boligmarked, noe som 

kan være opprivende for barn i en ellers allerede vanskelig situasjon.  

Kommunal bolig er ikke nødvendigvis den optimale løsningen, da trangboddhet, fysiske 

mangler ved boliger, og ustabile bomiljøer gjerne er mer utbredte i kommunale utleieboliger 

enn i eide. I tillegg kan prisene i de kommunale boligene være så høye, at en familie i en 

vanskelig økonomisk situasjon vil få store utfordringer med å bli økonomisk selvhjulpne. 

Likevel opplever Nav Ås det ofte som den eneste løsningen for familier. Nav Ås ser behovet 

for blant annet flere barnevennlige utleieboliger i kommunen. 

 

Økonomi- og gjeldsrådgivning 

Alle har rett på opplysninger, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge 

sosiale problemer. 

Arbeids- og sosialdepartementet har det overordnede ansvaret for økonomisk rådgivning i 

kommunene. Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til 

personer med økonomiske problemer, uavhengig av om vedkommende har rett på økonomisk 

stønad. Tilbudet om økonomisk rådgivning er lagt til NAV-kontoret i kommunene, og Nav Ås 

har egen gjeldsrådgiver. 

Trygg og god dagligøkonomi og kontroll er avgjørende for en god psykisk helse. NAV Ås 

erfarer at økonomiske problemer og gjeld er en stor belastning for mange barnefamilier. Både 

de som mottar sosialhjelp, de med langvarige trygdeytelser, men også for vanlige familier 

med arbeidsinntekt.  

 

Økonomisk rådgivning kan deles inn i tre nivåer på et NAV kontor: avdekke økonomiske 

problemer (tørre og spørre), enkle råd og tiltak, alvorlige gjeldsproblem og 

gjeldsforhandlinger med et kreditorfellesskap.   

 

NAV Ås arbeider for at alle ansatte ved kontoret skal veilede på enkle spørsmål om økonomi 

og gjeld. Å tørre å spørre. Dessuten skal alle veileder som jobber med sosiale tjenester ha 

utdypende kunnskaper om økonomiske problemer og hvordan de løses. Brukere med store 

gjeldsproblemer skal ha vedtak hos økonomisk rådgiver med spesialistkompetanse.  

 

Veiledere fikk opplæring i juni 2017. Opplæringen skal gjentas våren 2018. Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus inviterer jevnlig til kursing av veiledere i NAV i økonomisk råd og 

veiledning. NAV Ås ser det som hensiktsmessig å kurse flere veiledere. NAV Ås har 

utarbeidet et eget info-ark om hva bruker selv kan gjøre av tiltak i egen økonomi. Den er 

tilgjengelig for brukerne og veilederne. NAV har en egen brosjyre om inntektsnedgang og hva 

man kan gjøre «Sykemeldt». Fra høsten 2017 var den kun å få digital, men etter ønske fra 

NAV Ås er den trykket opp i papirversjon. Den er et nyttig verktøy for veileder som har 

samtaler med brukere om inntektsnedgang ved overgang til dagpenger og arbeidsavklarings-

penger.    
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Vedtak på tjenesten økonomisk råd og veiledning etter lov om sosiale tjenester i NAV § 17 

gis der bruker har behov for langvarig oppfølging enten fordi problemene er store eller fordi 

brukeren mangler egne ressurser.  

I forhold til prioriteringer så har NAV Ås valgt å prioritere de unge under 30 år med rask 

avklaring og tett oppfølging. Deretter er barnefamiliene en viktig målgruppe.  

 

NAV Ås ønsker å komme i gang med et lavterskel tilbud innenfor økonomisk rådgivning for 

lavinntektsfamilier i Ås.  Flere etater i kommunen sier de ser behov for dette hos den enkelte.  

Nav Ås må undersøke hva som er behovet og hvordan NAV kan legge til rette for et godt 

tilbud til barnefamiliene. Skal tilbudet gis som et kurstilbud eller som veiledning i enkeltsak. 

Dersom behovet skulle vært dekket gjennom samtaler med veileder eller økonomisk rådgiver, 

er spørsmålet om informasjonen om tilbudet ute i etatene er god nok.  

 

Økonomisk rådgiver ga våren 2017 kurstilbud på Arenaen for arbeidssøkende om økonomi. 

NAV Ås bør utrede om dette tilbudet skal videreføres, utvides eller legges mer til rette for 

barnefamilier.   

 

NAV Ås har spilt inn til omstillingsutvalget at kommunen kan melde seg på et 

veiledningsopplegg «Fra minus til pluss» som handler om å øke kunnskapen blant 

kommunens innbyggere.  

 

NAV Ås samarbeider tett med boligkontoret der Startlån er et virkemiddel for å trygge 

oppveksten til barn og unge gjennom at familiene gis muligheten for å kjøpe egen bolig. 

Eventuelt kan startlån brukes som virkemiddel for å hindre tvangssalg. Barnefamiliene er den 

viktigste målgruppen i samarbeidet. 

 

 

Nav generelt 

I tillegg til gjennomføring av prosjektarbeid, og ivaretakelse av sitt samfunnsoppdrag- å få 

flere i jobb og færre på ytelser, ligger hovedansvaret for kommunens sosialtjeneste innunder 

Nav-kontoret. 

Det vil si at Nav er ansvarlig for å yte økonomisk sosialhjelp som stønad til personer som ikke 

er i stand til å sørge for eget livsopphold.  

Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre inntektsgivende 

ordninger (for eksempel trygderettigheter), har krav på økonomisk stønad. Utgangspunktet er 

imidlertid at hver enkelt først skal utnytte egne muligheter eller hjelpeordninger for å kunne 

forsørge seg selv.  

Saksbehandler i Nav vil bistå bruker i å benytte andre reelle muligheter, som eksempelvis å 

søke kommunen om redusert barnehage- og/eller SFO utgifter, søke bostøtte for å redusere 

boutgifter osv.  

Når alle reelle muligheter er utnyttet fullt ut - men ikke strekker til - har den som ikke kan 

sørge for sitt livsopphold krav på økonomisk stønad til livsopphold. 
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Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse. Sosialtjenesten har både rett og plikt til å 

utøve skjønn ved vurderingen av om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. 

Stønaden skal utmåles på grunnlag av en konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov.  

 

I tillegg til å gi økonomisk sosialhjelp til dekning av generelt livsopphold, bistår Nav brukere 

i å søke rimelige ferieopphold gjennom frivillige aktører, og gir ytelser som ferietilskudd, 

juletilskudd, samværspenger, dekning av reise til samvær, dekning av fritidsaktiviteter, 

tilskudd til møbler, nødvendige hvitevarer, tilskudd til sommerklær/vinterklær etc. 

 

En del av «økonomi, råd og veiledning» i Nav, omhandler også om å skaffe midlertidig 

botilbud til de som har et akutt boligbehov, men som ikke klarer å skaffe bolig selv. 

Når en barnefamilie havner i denne situasjonen har Nav særskilt fokus på at boligen skal være 

ok for barn å bo i, og helst i nærheten av deres egen skole og aktiviteter. Dette fordi det er 

viktig for barns hverdag og psykiske helse å kunne fortsette sin skolegang, treffe venner og 

delta på sine fritidsaktiviteter. 
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EVALUERING
Prosjektet har hele veien vært rettet mot sosialt og økonomisk vanskeligstilte barnefamilier
som har kontakt med Navog øvrig hjelpeapparat, og som har hatt behov for å bedre sin
levestandard ogfungering i lokalsamfunnet.
Prosjektet har gjennom fokus på langsiktige tiltak som endrede satser på fritidstilbud, økt
fokus på dekning av èn fritidsaktivitet pr. barn, dekning av SFO og barnehageutgifter, og
akutte tilbud som matkasser til jul, bidratt til å sikre barna gode oppvekst-vilkår.

Gjennom hele prosjektperioden har det vært fokus på å sikre et helhetlig og samordnet
tjenestetilbud tilpasset brukernes behov. Flere har fått økt tilgang på velferdssamfunnets
tilskudd og tjenester for barnefamilier gjennom mer tilstrekkelig informasjon og en god
samordnet tverrfaglig og tverretatlig innsats fra flere tjenestegrupper som jobber med den
samme familien. Dette har gitt økt kvalitet på tjenestene.

Ved økt bruk av samarbeidsmøter og ansvarsgrupper/ koordinatorvirksomhet fra
saksbehandler etc. har vi erfart at brukeren sier han/hun oppleverstørre frihet i egen hverdag.
Noe av «byrden» løftes vekk fra skuldrene, og de rapporterer at de opplever å få økt energi.
Et naturlig steg videre vil da kunne være arbeidsrettet oppfølging i individuell grad.
Den arbeidsrettede oppfølgingen har vi dessverre ikke kommet ordentlig i gang med enda i
prosjektet. Resultatmålet«Foreldre som har fått hjelp gjennom prosjektet har fått bedret
familiens levestandard gjennom arbeid eller kvalifiseringstiltak, i tillegg til bolig, der det var
et behov»vil derfor være et naturlig steg videre ved en eventuell videreføring av prosjektet.
Fokus på arbeid og aktivitet vil med stor sannsynlighet også bidra til å nå overordnede mål
som:

Redusere antall barnefamilier på sosialstønad
Redusere tiden de har behov for sosialhjelp

En arbeidstilknytning vil også i aller høyeste grad kunne bidra til prosjektets delmål -
Forebygge sosial ekskludering

Grunnet sykdom har vi ikke kommet så langt i kartleggingsprosessen på nåværende tidspunkt
som vi hadde ønsket. Det har i tillegg vært utfordrende for brukere å prioritere tid til et slikt
kartleggingsmøte, da det er frivillig å delta. Det har derfor blitt nedprioritert flere ganger av
den enkelte bruker.
Grunnlaget fra selve kartleggingen blir derfor langt snevrere enn vi hadde sett for oss fra start.
Det vil være naturlig at en videreføring av prosjektet fortsetter åkartlegge lavinntektsfamilier.
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KONKLUSJON 

Flere av resultatmålene for prosjektet er nådd, men dette er et fokus som må holdes høyt, og 

jobbes kontinuerlig med videre. 

 

Det kan være svært nyttig om kartleggingsskjemaet, eller en versjon av dette, benyttes videre i 

første kartlegging av nye brukere ved Nav Ås. Hensikten vil være at man på et tidlig tidspunkt 

skaffer seg et helhetsinntrykk over brukerens livssituasjon, og for å holde barneperspektivet 

oppe. 

Det er mange spørsmål som vil være naturlig å stille i kartleggingsprosess, men som vil være 

utfordrende å stille på et senere tidspunkt. Familiekoordinator har vært i dialog med Nav-leder 

Randi Falao vedrørende dette.  

      

Ansatte ved Nav har ønsket å innføre samarbeidslunsjer/frokoster mellom Nav og andre 

samarbeidende enheter i kommunen, særskilt barneverntjenesten. Dette er nå nedfelt i 

samarbeidsrutinen mellom barneverntjenesten og Nav, og bør derfor få prioritet i begynnelsen 

av 2019. Samarbeidsrutinen mellom Nav og barneverntjenesten ligger vedlagt denne 

rapporten, da den inneholder flere viktige punkter for samarbeid, hvor det blir naturlig at en 

eventuell ny familiekoordinator bidrar. 

 

Videre vil det som nevnt være naturlig å rette fokuset mot arbeidsrettede tiltak, særskilt i 

familier hvor Nav allerede er inne med samarbeidsmøter og oppfølging, både internt og 

eksternt. 

 

Det siste fokusområdet jeg vil nevne er samarbeidet med fritidsarenaene i kommunen. 

Flere aktører er etter dialog i høst svært interessert i å redusere kontigenter og avgifter på sine 

tilbud, for å imøtekomme barn og unge i lavinntektsfamilier. Det er nødvendig å jobbe videre 

med dette, og bidra til å finne gode løsninger for å gjøre ordningen tilgjengelig og 

brukervennlig for de som trenger det. 

 

Marianne Hoff – svømmehallene i Ås og Nordby, ønsker å tilby 50% på svømmetilbudene 

Guri Drottning Aarnes – Daglig leder Ås IL, ønsker gode felles ordninger og hjelp til å «finne 

familiene» det gjelder 

Maria Sjøberg – Inspektør kulturskolen, gir allerede 50% på ett kulturskoletilbud, men ønsker 

å kunne tilby flere reduserte tilbud pr.barn.(Må vedtas politisk, helst med anbefalinger fra Nav 

etc). 

 

Lykke til videre med prosjektet!  

 

 

19.12.2018 

Marianne Bekkeli  
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TILBAKEMELDINGER 

To tilbakemeldinger på prosjektet jeg ønsker å trekke frem: 

 

Fra: Rysstad, Søren [mailto:fmoasry@fylkesmannen.no]  

Sendt: 21. juni 2018 11:22 

Til: Falao, Randi 

Emne:  

Hei  

Takk for et informativt og hyggelig møte på tirsdag. Vårt inntrykk er at dere jobber godt med 

prosjektet, og at dere er veldig bevisste på hva dere jobber med. Lykke til videre.   

Vennlig hilsen 

Søren Rysstad 

rådgiver, sosial- og familieavdelingen 

Fylkesmannen 

i Oslo og Akershus 

Fra: "Anibrika, Irene E" <Irene.E.Anibrika@nav.no> 

Dato: 25. september 2018 kl. 14:26:55 CEST 

Til: "Falao, Randi" <Randi.Falao@nav.no> 

Kopi: "Moland, Tormod" <Tormod.Moland@nav.no> 

Emne: Forespørsel om å holde innlegg på Boligsosial lederkonferanse 

Hei. 

Kunne dere tenke dere å holde et innlegg på Boligsosial lederkonferanse i Oslo den 25. 

oktober 2018?  Konferanse arrangeres av Husbanken for ordfører og rådmenn, samt 

beslutningstakere med hovedfokus på barn.  

Temaet for konferansen er «Noen barn bor dårlig – er det så farlig da?» Hvordan kan vi snu 

denne utviklingen og gi barn trygge og gode oppvekstsvilkår? 

NAV Ås mottar barnefattigdomsmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, og vi fikk et 

meget godt inntrykk av jobben dere gjør da vi besøkte dere sammen med Fylkesmannen før 

sommeren.  

Jeg takker ja til tilbudet om at du setter meg i kontakt med avdelingsleder eller 

familiekoordinator. 

Med vennlig hilsen 

Irene Evelyn Anibrika 

Seniorrådgiver  

Seksjon for virkemidler 

Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Mobil: 94814668 

mailto:fmoasry@fylkesmannen.no
mailto:Irene.E.Anibrika@nav.no
mailto:Randi.Falao@nav.no
mailto:Tormod.Moland@nav.no
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Samtykkeerklæring for kartlegging i prosjekt 
 

Beskrivelse av kartleggingen 

Formålet med prosjektet er å gi familier som har dårlig økonomi og/eller boforhold en mer 

helhetlig oppfølging enn det NAV- kontoret har kapasitet til per i dag. 

 

Prosjektet skal: 

- bidra til å utvikle gode tjenester, samarbeidsmodeller, tiltak og virkemidler slik at Nav 

kontoret ivaretar sitt ansvar etter loven ovenfor målgruppen. 

- Bidra til at barn, unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 

- Kartlegge barn og unges behov, for å kunne gi forsvarlige tjenester. 

- Bidra til informasjon og generell forebyggende virksomhet, og samarbeide med andre 

deler av forvaltningen, og andre involverte instanser i kommunen, for å forebygge og 

løse sosiale problemer.  

- Bidra til at Nav-kontoret retter spesiell oppmerksomhet mot oppvekst-vilkårene for 

barn og unge. 

- Tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå. 

Prosjektleder er Marianne Bekkeli Tlf 959 51 891 

 

Frivillig deltakelse 

All deltagelse er frivillig, og du kan trekke deg når som helst. Det brukes ingen form for 

opptak, men det tas notater underveis.  

Du kan når som helst avslutte intervjuet eller trekke tilbake informasjon som er gitt under 

intervju. 

 

Anonymitet 

Notatene vil bli anonymisert. Det vil si at ingen andre enn 

prosjektansvarlig vil vite hvem som er blitt intervjuet, og informasjonen vil ikke kunne 

tilbakeføres til deg. 

Før intervjuet begynner bes du om å samtykke til deltagelsen ved å undertegne på at du har 

lest og forstått informasjonen på dette arket og ønsker å delta. 

 

Dersom kartleggingen avdekker behov for videre tiltak eller tjenester i Nav, vil arbeidet i den 

forbindelse journalføres.  

 

Samtykke 

Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å delta i intervjuet 

 

__________ ________________________________________ 
Sted og dato       Signatur 
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Sjekkliste for kartlegging av barnas situasjon hos barnefamilier ved Nav Ås: 

 Økonomisk situasjon (forholdet mellom inntekter/utgifter i husholdet) 

 Bolig 

 Hvordan oppleves deres bosituasjon? (Ok? Trangt? Dyrt? Leid? Eid?) 

 Antall barn (+alder) i husholdningen 

 Samværsavtale ved delt omsorg 

 Samværsprosent 

 Hvordan fungerer samarbeidet mellom foreldrene? (reiseutgifter samvær?) 

 Bidragsplikt? 

 Hvem betaler hva? (Klær, utstyr, leker, PC, mobil, fritidsutstyr etc.) 

 Spesielle behov 

 Medisiner? Sykdom? Utredninger? 

 Andre tjenester/ oppfølging fra kommunen? 

 Oppleves dette tilstrekkelig?  

 Kosthold 

 Matpakker etc. til skole/barnehage? 

 Opplever familien å ha råd til/kunnskap om godt sammensatte og næringsrike 

måltider? 

 SFO/Barnehage 

 Heltid/Deltid? 

 Finansiert? (Friplass/Delt foreldrebetaling/Redusert?) 

 Barnas fritidsaktiviteter 

 Kostnader 

 Ønskes det aktiviteter? Andre/Flere aktiviteter? 

 Ingen aktiviteter? Grunnlag? 

 Sosialt nettverk rundt familien og barna 

 Har familien og barna et sosialt nettverk? 

 Merkedager, norske og andre kulturelle merkedager 

 Bursdager, feiring av barnas egen, og deltagelse i barnas venners bursdag 

 Skolen 

 Generell status/trivsel på skolen 

 Møter barna på skolen? Evt. grunner for at de ikke gjør det? 

 Barnas muligheter til å være med skoleaktiviteter? (økonomi, utstyr?) 

 Klær/Utstyr 

 Har barna nødvendig med klær/ utstyr etter årstid/anledning? 

 Fritidsaktiviteter for voksne 

 Kostnader 

 Ingen aktiviteter? Er det ønskelig? 

 Jobb 

 Er de foresatte i husholdningen i arbeid? I hvilken grad?  

 Utdanningsnivå? 

 Mottas det ytelser utover dette? Grunnlag? Egne tanker? 

 Språk 

 Foreligger det språkutfordringer hos de foresatte i familien? I hvilken grad? 

 Budsjett 

 Har du fått hjelp til å sette opp familiens budsjett? Buffer? Kredittkort? Gjeld? 
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 Ønsker du videre råd og veiledning vedrørende økonomi og budsjett? 

 Barnas situasjon 

 Er den andre omsorgspersonen klar over den økonomiske situasjonen? 

 Ønsker du hjelp med å snakke med den andre omsorgspersonen? 

 Er barna klar over den økonomiske situasjonen? 

 Har du lagt merke til endringer ved barnas måte å være på fra før denne 

situasjonen inntraff? 

 Har du lagt merke til andre ting ved barna som bekymrer deg? 

 Er det noe ved barnas hverdag som har blitt annerledes i løpet av denne 

tiden? Praktiske/ følelsesmessige utfordringer i hverdagen? 

 Hvordan fungerer barna i forhold til 

skole/barnehage/fritidsaktiviteter/venner? 

 Har barna oppgaver hjemme? 

 Barnas behov 

 Har dere kontakt med andre i kommunen/ hjelpeapparatet?  

 Ønsker du hjelp til å kontakte evt aktuelle etater? 

 Har du forslag til noe som kan gjøres for barna dine? (Samtaler, 

kontakt, besøk, info skole/ barnehage, annet) 

 Hva trenger barnet fra deg og andre nå? 

 Forelderens situasjon 

 Hvordan oppleves situasjonen for mor/far? 

 Hvor ofte inntrer vanskelige følelser knyttet til hverdagens 

utfordringer? 

 Har foreldrene noen å snakke med om disse utfordringene? 

 Ønskes det hjelp til å etablere en kontakt med øvrig hjelpeapparat i 

kommunen? 

 Hva mener du selv vil være den beste hjelpen du kan motta fra kommunen? 

 Her og nå 

 På lang sikt  
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JULEN 2018 

«Redd Barna Ås», «Lions Ås» og «Lions Eika» vil gjerne gi deg og din familie en kasse med 

herlig mat og utstyr til jul, og vi håper du vil glede deg over dette! 

Om du ønsker å motta en slik kasse setter vi pris på ditt samtykke. 

Kollegaer i Forebyggende helse, Familiekoordinator i Nav Ås og leder i Ås frivilligsentral 

samarbeider for å få dette til, og samtykket bidrar til at vi kan utveksle ditt navn, og en av oss 

kan kontakte deg for en samtale om innhold i kassen. 

Vi har flere bidragsytere som ønsker å hjelpe til. 

I den forbindelse behøver vi samtykke til at en frivillig fra «Redd Barna» eller andre 

samarbeidspartnere kjører dette hjem til deg. 

 

Ja jeg samtykker til at kollegaer i nevnte nettverk kan kontakte meg  

Sign: 

Ja, jeg samtykker til at frivillige kan kjøre hjem til meg med varene 

Sign 

Nei, jeg ønsker å hente varene selv til en gitt dato (avtales på et senere tidspunkt) 

Sign 

 

Navn: 

Telefonnummer: 

Signatur:  

 

Med hilsen 

Ås frivilligsentral, på vegne av «Redd Barna Ås», «Lions Ås» og «Lions Eika» 

http://as.frivilligsentral.no/
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JULEN 2018 
   INNLEVERINGSFRIST FOR SKJEMA FREDAG 7.DESEMBER   /   KUN I  POST  MERKET ÅS 

FRIVILLIGSENTRAL. 

Navn og telefon/ 

epost på 

kontaktperson i 

viksomhet  

(Nav, Ås 

kommune, 

Barnevern…) 

 

 

Navn på voksne i 

hustanden (over 18) 

 

Adresse med 

postnummer: 

 

Mobil:  

Alder ,(antall år) og 

kjønn på barn i 

husstanden 

 

 

Hva ønsker dere å spise på juleaften 

(sett ring rundt):  

Hvor mange blir dere på juleaften? 

       Ribbe            Kalkun             Pinnekjøtt             Torsk             Dessert  

 

Hva ønsker husstanden videre av mat/ 

div til jul?  

(lys, personlig hygiene, matvarer 

generelt…) 

Kassen pakkes for en sum av ca 1000. 

 

 

 Matesken blir levert til adressen oppgitt ovenfor.  

Utkjøring vil i hovedsak skje mandag 17. Desember  

Du blir kontaktet før levering. 

Det er viktig at det er noen hjemme når esken leveres. 

 

Familien ønsker også ved for oppvarming av bolig         JA       NEI         (sett ring 

rundt alternativet) 
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JULEN 2018 

Frivilligsentralen i Ås ønsker å tilby deg vedsekker i vinter 

Om du ønsker å motta sekker med ved setter vi pris på ditt samtykke. 

Vi har flere bidragsytere som ønsker å hjelpe til med å få veden kjørt hjem til deg. 

Ja jeg samtykker til at kollegaer i frivilligsentralens nettverk kan kontakte meg for tilkjøring 

av ved: 

Navn: 

Telefonnummer: 

Signatur:  

 

Med hilsen 

Ås frivilligsentral 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTINE FOR SAMARBEID MELLOM NAV ÅS OG BARNEVERNTJENESTEN I ÅS 
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1.0. FORMÅL 

 

Formålet er å sikre at NAV Ås og Barneverntjenesten i Ås har et kvalitativt godt 

samarbeid mellom de to tjenestene, og dermed sikrer god helhetlig oppfølging av 

brukere som er i behov av tiltak fra både barneverntjenesten og  NAV. 

2.0. ANVENDELSESOMRÅDE 
 
Rutinen sikrer: 

 Samarbeid om felles forebyggende oppgaver til beste for kommunenes 
innbyggere, jf. Rundskriv Q-25/2005 og “Retningslinjer for samarbeid mellom 
barneverntjenesten og NAV – kontoret” 

 Informasjonsutveksling og faglig oppdatering på de ulike fagfelt 

 Samarbeid om felles brukere der det er behov 

 Reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt er kjent for 
begge innstanser  

3.0. ANSVAR 

 Leder for NAV og leder for barneverntjenesten har ansvar for oppdatering og 
opplæring i rutine for samarbeid, og for at de ansatte gjøres kjent med rutinen 
og forholder seg til denne. 

 Leder for NAV og leder for barneverntjenesten har ansvar for oppnevning av 
kontaktpersoner i sine tjenester.    

 Pr. dags dato er Anja Eng v/ Barneverntjenesten og ……… v/Nav 
kontaktpersoner.                

 Kontaktperson ved NAV skal invitere kontaktperson ved Barneverntjenesten til 
1 evalueringsmøte i året (januar). Hensikten med møtet er evaluering, 
oppdatering av samarbeidet og å sikre nødvendig informasjonsoverføring. 

 Kontaktpersonene skal sørge for at enhetene til enhver tid har oppdaterte 
lister med direktetelefonnummer til ansatte, og er godt kjent med 
samarbeidsrutinen.  

 Kontaktpersonene skal sørge for at det gjennomføres infomøte i begge 
enheter 2 ganger årlig, hvor det informeres om den motsatte enhets ansvar og 
oppgaver, i tillegg til gjennomgang av taushetsplikt, opplysningsplikt, 
opplysningsrett og meldeplikt. 

 Kontaktpersonene skal sørge for at det arrangeres samarbeidslunsjer 
minimum 4 ganger årlig, slik at ansatte har mulighet til å bli kjent med 
hverandre på tvers av enhetene, for å legge til rette for bedre samarbeid. 

4.0. BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRING 

4.1. Rutiner for samarbeid i enkeltsaker 

 Veileder i Barneverntjenesten/Nav tar kontakt med kontaktpersonen evt. rett 
veileder ved Nav/Barneverntjenesten for å drøfte saken. 

 Saken kan drøftes anonymt eller med samtykke fra partene.  
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 Det er ønskelig at man i økt grad involverer bruker i dialogen mellom Nav og 
Barneverntjenesten, gjennom samarbeidsmøter (Nav, Barneverntjenesten og 
bruker).  

 Innkalling til samarbeidsmøter skjer på bakgrunn av samtykke til samarbeid fra 
bruker. 

4.2.  Rutine for samarbeid i enkeltsaker, der Barneverntjenesten ønsker bistand 
fra Nav for ungdom etter fylte 18 år. 

 I god tid før en ungdom med tiltak fra barnevernet fyller 18 år, skal 
barneverntjenesten i samarbeid med ungdommen, vurdere om det vil være 
behov for tiltak og oppfølging fra NAV, etter avslutning av barnevernstiltak. 

 Barneverntjenesten har ansvar for å bistå ungdommen i kontakt med øvrig 
hjelpeapparat, inkl. NAV, og skal koordinere møter og tiltak. Hvis det er behov 
for at NAV skal ha oppfølging, tar saksbehandler i Barneverntjenesten kontakt 
med Nav v/ kontaktperson for å drøfte saken.   

 Saken kan drøftes anonymt eller med samtykke fra partene.  

 Det oppfordres til at ungdommens kontaktperson i barneverntjenesten deltar i 
møte mellom ungdommen og Nav. 

 Det skal i hvert enkelt tilfelle vurderes om det skal utarbeides en individuell 
plan, med hvem som er ansvarlig for de ulike tiltakene. 

 Når ungdommen samtykker, kan de tiltak som er iverksatt av 
barneverntjenesten før ungdommen har fylt 18 år opprettholdes eller erstattes 
av andre tiltak fram til 23 år. Etter videregående skole/fylte 20 år innebærer 
ikke lenger barnevernets tiltak økonomisk støtte. Ungdommen er derfor 
avhengig av støtte fra Nav ved behov for økonomisk bistand. 

 

 

 

 

 

 

Ås ... ... 2018 

Ås barneverntjeneste    Nav Ås 

……………………………..    …………………………………… 
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