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Spørsmål fra Knut Merox Iversen (SV) og ordførers svar 

26.10.2022 - Psykisk helse for barn og unge i Ås 

kommune 

 
Spørsmål fra Knut Merox Iversen (SV): 
Gjennom år med nedstenging og restriksjoner har barn og unge har barn og 

unge levd med strenge restriksjoner. For mange har det vært tøft. Når vi nå 
endelig har kunnet åpne samfunnet opp igjen, ser vi at det er flere som sliter 
med alvorlige psykiske lidelser. Vi har sett en negativ utvikling i antall tilfeller i 

lang tid også før pandemien, og situasjonen har tilspisset seg ekstra i Ås 
kommune de siste årene.  

Alle har en psykisk helse, og psykisk uhelse påvirker både de unge og alle rundt. 
Psykisk uhelse kan ødelegge både skolegang og sosiale relasjoner, og for mange 
kan det sette dype spor i lang tid.  

 Psykisk helse for barn og unge er noe av det viktigste vi kan jobbe med!  
 

SV er bekymret for situasjonen 
Mange Ås-elever er negativt påvirket av årene med koronapandemi og isolasjon. 
Antakelig er det de mest sårbare det har gått hardest utover. Resultatene fra 

årets Ungdata viser bl.a. at ensomheten ved Ås skolene har økt siden sist 
undersøkelse. Det er spesielt store utfordringer ved ungdomsskolen på Nordby. 

Her er det alvorlige utfordringer med konflikter, psykisk helse og fravær. Også 
FAU ved Ås ungdomsskole har uttrykt bekymring.  
 

Statusrapporten for 2. kvartal gir også grunn til bekymring hele veien fra tidlig i 
barneårene til ungdom: 

- Det er etterslep på kontroller på helsestasjonene, og krevende å ansette 
helsesykepleiere.  

- Det er en stor økning i antall bekymringsmeldinger til barnevernet, og 
disse har nå stabilisert seg på et høyt nivå. 

- Grunnpakka til barnehagene som skal fange opp barn med særlige behov 

er ikke stor nok 
- Kutt i skolebudsjetter gjør at vi ikke klarer å følge opp lærenormen ved 

alle skolene. Dette gjør at lærerne vanskeligere kan jobbe forebyggende 
og følge opp de som trenger det mest.  

- Det er stadig flere barn som trenger særskilt oppfølging i PPS, samtidig 

som midlene for å iverksette tiltak blir mindre. Det er uklart hvilke følger 
dette får for elever som trenger spesialundervisning 

- Skolefraværet øker i grunnskolen, og skolevegring er et økende problem. 
Det er kun en halv stilling psykolog for å hjelpe de som trenger der mest.  

- Det er flere barn og unge med alvorlige psykiske lidelser. Det er venteliste 

for å få tilbud, og vi når ikke ut til de som trenger det så tidlig som vi bør.  
- Stillingen som ungdomslos er ledig, og det er kun prosjektmidler 2-3 

måneder til.  
 
Det har vært et spørsmål i formannskapet om vi skal prioritere forebyggende 

tiltak som dekker fellesskapet eller spesielle tiltak for barn og unge i krise. Det 
forebyggende arbeidet dekkes blant annet av helsesykepleiere ved skoler og 

helsestasjoner og av ansatte i barnehager og skoler som kan fange opp de som 
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sliter. Det kan også være tiltak som skaper gode sosiale møteplasser i skole og 
på fritiden. Spesielle tiltak er dessverre ikke så spesielle lenger, det er nødvendig 

å sikre at de som har falt utenfor skolen og lider av alvorlige psykiske lidelser 
også får hjelp. Før det er for sent.  
 

SV er bekymret, og har foreslått ekstraordinære bevilgninger ved begge 
rulleringene av budsjettet. Nå går vi mot jul, og vi er redd mørketiden og 

høytider kan gjøre vondt verre for mange.  
 
Spørsmål: 

- Hvordan vurderer kommunedirektøren situasjonen med psykisk helse for 
barn og unge i kommunen? 

- Hvilke tiltak kan iverksettes umiddelbart for å gjøre situasjonen bedre? 
 

Ordførers svar 26.10.2022: 

Hvordan vurderer kommunedirektøren situasjonen med psykisk helse 

for barn og unge i kommunen? 

- Situasjonen til barn og unge i kommunen: 
- Som du peker på er Ungdata undersøkelsen en av våre beste kilder til å 

overordnet ha oversikt over hvordan barn og unge har det. Jeg har med 

stor interesse lest den nye Ungdatarapporten. Jeg synes det kan være 
krevende å lese og å tolke dataene. 

 

- Primært viser Ungdataundersøkelsen at de aller fleste barn og unge i Ås 
har det bra, kommunen skårer likt eller noe bedre enn omkringliggende 

kommuner på de fleste forhold. Barn og unge i Ås kommune melder om et 
godt nært forhold til sine foreldre, noe som er den viktigste 
beskyttelsesfaktoren når det gjelder psykisk helse.  

 

- På den andre siden er det et noe økende mindretall som rapporterer om 
utfordringer. Kanskje er det viktigst å ha fokus på mindretallet i vår 

planlegging av tjenester. Pandemien har skapt utfordringer for barn og 
unge. I nærmere to år mistet barn og unge sosiale læringsarenaer og 
mulighet for å ha tilhørighet med jevnaldrende både på skolen og i 

fritiden. På lik linje med andre kommuner erfarer Ås at det har blitt flere 
som strever med psykisk helse, og at de som strever har mer komplekse 

utfordringer enn hva man erfarte tidligere. 
 

- Uavhengig av Ungdataundersøkelsen melder oppveksttjenestene i Ås 

kommune at flere barn og unge strever med psykisk uhelse og 
atferdsutfordringer. Dette kommer blant annet til uttrykk i skolehverdagen 
ved at flere barn og unge i større grad trenger tilpasninger og 

tilrettelegginger. Det er også en økt pågang hos de tjenestene som gir 
hjelp og veiledning til barn og unge. 
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- Overordnet er altså bildet at det store flertallet har det godt, og har god 
psykisk helse, et noe økende mindretall har utfordringer som gjør at vi kan 

forvente at de kan ha særskilte behov. 
 

Hvilke tiltak kan iverksettes umiddelbart for å gjøre situasjonen bedre? 

Tiltak: 

Kommunen har et bredt og variert tjenestetilbud innen skole og helseområdet 

som i ulik grad kan berøre barn- og unges psykiske helse. Jeg går ikke inn på 

hele bredden av det her, men fokuserer på det du spør om vedrørende ekstra 

innsats og ekstra tiltak.  

Kommunen langs flere akser for å avdekke og imøtekomme utfordringer knyttet 

til barn og unges psykiske helse: 

1. Kommunen har oppdatert sine hjemmesider slik at det skal være lett å 

finne frem til de ulike hjelpeverktøyene kommunen kan tilby til foreldre. 
              https://www.as.kommune.no/barn-unge-og-familier.556350.no.html 

2. Kommunen har drevet kompetanseheving i 2021/2022 for å øke ansattes 
evne til å avdekke barn og unge som lever i sårbare situasjoner. 

Forebyggende helsestasjon deltar på det nasjonale 
kompetansehevingsprogrammet «Tidlig inn», man har hatt fokus på 
avdekking av vold og omsorgssvikt på plandager til barnehage og skole 

mm.  
3. Kommunen har gjennomført flere tiltak å øke ansattes evne til å hjelpe 

barn, unge og familier som strever. Ansatte i barnehage, skole og 
hjelpetjenestene har fått opplæring i kommunikasjonsverktøyet «Snakke». 
Hjelpetjenestene har tilegnet seg gruppebaserte tiltak. Disse tilbudene er 

satt inn i et årshjul og brukes systematisk. 
4.  Ås kommune samarbeider med NUBU (Norsk utviklingssenter for barn og 

unge) om kompetanseheving i forbindelse med prosjektet TIBIR (Tidlig 
innsats for barn i risiko) Prosjektet innebærer blant annet at flere ansatte 
på tvers av kommunalområdet får opplæring og sertifisering i PMTO. 

5. Kommunalområdet oppvekst og opplæring jobber systematisk for å styrke 
samhandling og samarbeid etter BTI-modellen. Det vises til orienteringer i 

HOK og HHS 
6. Kommunen har etablert flere tverrfaglige samarbeidsarenaer på 

systemnivå i barnehage og i grunnskolen for å fange opp og løse de mest 

sammensatte situasjonene sammen med de det gjelder. 
7. Skolene er i gang med å etablere ulike arenaer og arbeidsformer for 

læring og bedre tilpasset opplæring for elever som har behov for 
alternative opplæringsarenaer. 

8. Det er foreslått et styrkingstiltak i skolene som handler om å etablere et 

tverrfaglig sammensatt skolemiljøteam. 
Andre kommentarer: 

 Helsestasjonstilbudet for 0 – 5åringer har pr nå ikke etterslep. 

https://www.as.kommune.no/barn-unge-og-familier.556350.no.html
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 Prosjektmidlene til Ungdomslos varer over 3 år, vi har 2 år med 
prosjektmidler igjen.  

 

Etter forrige formannskapsmøte la kommunedirektøren fram et notat med tre 

mulige styrkinger kommunestyret kan velge å gå inn i. Det omfatter  

1. Ekstra bevilgning til kompetansehevende og miljøterapeutiske tiltak i skoler 

som har utfordringer med læringsmiljøet.  

2. ekstra midler til ungdomshusene slik at de kan øke aktivitetstilbudene sine i 

november og desember og  

3. avsette et engangsbeløp for 2023 og øremerkes tiltak som fremmer barn- og 

unges psykiske helse. 

Ut over det viser jeg til handlingsplan og budsjettforslaget der 

kommunedirektøren har foreslått en styrking av skolehelsetilbudet til barn og 

unge med en ny stilling. Dersom kommunestyret ønsker å få denne funksjonen 

raskt på plass kan f eks en ekstrabevilgning i tertialjusteringen gi mulighet for å 

starte denne ansettelsesprosessen umiddelbart.  

 


