
 

Sentraladministrasjon 
Telefon: 32 78 93 00     Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund  Bankgiro: 2270 07 61413 
post@modum.kommune.no     www.modum.kommune.no          Org. nr.: 970 491 589 

Ungdomsrådet 
 
       
 
Arkivsak  Arkivkode Etat/Avd/Saksb     Dato  
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INNKALLING TIL MØTE I UNGDOMSRÅDET 20. OKTOBER 2014 
 
Faste medlemmer i Modum ungdomsråd innkalles med dette til møte  
mandag 20. oktober kl 09.10 – 12.30 i formannskapssalen. Jenny Elida Haugen (SMU) er 
vara, men inviteres til møtet siden hun skal representere rådet i Buskerud ungdommens 
fylkesting (BUFT). Andre varaer stiller kun hvis fast representant ikke kan stille.  
 
Saksliste: 
Godkjenning av referat fra møte 25.9 
 
Orientering fra Modum kommune ved Audun Mjøs:  
TIMEkspressen linje 10, budsjettprosess mv.  
 
Forberedelser årsmøte BUFT: Kristian, Aileen og Jenny skal på årsmøtet 25-26. oktober, 
og vi går gjennom sakspapirer. Se vedlegg. Live Bendiksby kommer og forteller om BUFT 
pluss litt historie. Hun har vært med i ungdomsrådet tidligere og sitter i styret i BUFT.  
 
Informasjon om Modum kommunes arbeid for barn og unge ved helsesøster Hilde 
Øverby og barnevernsleder Siv Rørvik. Saken ble delt ut i sist møte. Følger også vedlagt. 
 
Vikersund sentrum nord: 13. oktober var det stort møte i kulturhuset. To arkitektfirma la 
frem hvert sitt forslag til utbygging av området fra Nettbusstomta til rådhuset.  
 
Frem til 5. november er det mulig å uttale seg til forslagene. I møtet vil jeg gå gjennom 
forslagene og vi kan se på modeller som står utstilt i kulturhuset. Utdrag følger vedlagt. 
Forslagene er også tilgjengelig på Modum kommunes hjemmeside (STORE dokumenter). 
 
Eventuelt: Fint om dere kan melde inn egne saker før møtet. 
 
Vi oppfordrer medlemmene sterkt til å prioritere møtet. Gi beskjed til 
audun.mjos@modum.kommune.no om du ikke kan komme, og be vara stille.  
 
Med vennlig hilsen 

 

Audun Mjøs 
Rådgiver

mailto:audun.mjos@modum.kommune.no
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Årsmøte og demokratiskole for BUFT 

25-26 oktober 2014 

Kl: Hva: Merk: 

 

Lørdag 25.oktober  

12:00-13:00 Registrering og oppmøte i 

konferanserommet  

 

13:00-13:30 Lunsj 

13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin 

Jakobsen 

 

13:40-13:45 Presentasjon av BUFT  

13:45-14:45 Icebreakers   

14:45-14:55 Informasjon om valget  

15:00-19:00 Demokratiskolen  

19:00-19:30 Valg til styret   

 Avslutning og oppsummering av dagen  

20:30-21:30 Middag 

 Sosialt samvær 

- Bading (Valgfritt) 

 

Søndag 26. oktober 

08:30-09:00 Frokost 

09:00-09:30 Oppsummering av gårsdagen, oppvarming 

for dagen. 

 

09:30-12:30 Årsmøte  

12:30-13:30 Lunsj 

13:30-15:00 Lavrans Kierulf forteller om det politiske 

systemet i Buskerud, og påvirkningskanaler. 

En time foredrag. Resten av 

tiden går til QA. 

15:00-15:15 Avslutning og oppsummering av samlingen  

 

- Vi tar pauser ved behov. 
- De som skal reise hjem med kollektivtransport på søndag må sjekke ut i lunsjen, 

for å rekke transport etter møtet er avsluttet. 
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Årsmøte for BUFT, 25-26 oktober 2014 
Møte Årsmøte 

Møtedato 26. oktober 

Tidspunkt Søndag 09:30-12:30 

Sted Kongsberg Grand Hotell  

 

Sak Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak Ansvar/Tidsfrist/

Merknader 

1. Godkjenning av innkalling   Joakim Jakobsen 

2. Godkjenning av saksliste  Joakim Jakobsen 

3.  Godkjenning av møteregler   Joakim Jakobsen 

4.  Valg av ordstyrer Styret presenterer Oda Lien som ordstyrer. Iren Grue 

Oda Lien  

5. Presentasjon av kommunene Hver kommune får to minutter til å fortelle 
hva som foregår i kommunen. 

Alle 

6.  Forrige årsmøte  Jørgen Wear 

7. Kollektivtransportsaken Informere om saken. 
Informere om arbeidet som er gjort, og 
hva vi planlegger å gjøre fremover. 

Jørgen Wear 

Petter Stiberg 

8. Det kommende året Planlagte aktiviteter  
Nytt politisk hovedområde  

Siri Lien, 

Kristian 

Gravermoen 

9. Internasjonalt BSSSC og ØstsamUng Victoria Cavallini 

10. Samarbeid med andre 

organisasjoner 

AI og EO Ragnhild Røed 

11. Vedtekter i forhold til alder i 

styret 

16 år? Endre styrevervene?  
Flytting av styrevalg fra vårmøte til 
årsmøte.  

Live Bendiksby 

12. Orientering om budsjett og 

økonomi 

BUFT sitt budsjett 
Reiseregninger 

Rina Yamamoto 

13. Føring om arbeidsgruppe  Jørgen Wear 

14. Informasjon om Live – 

Kristian situasjonen 

 Live Bendiksby 

Kristian 

Gravermoen 

Rina Yamamoto 

15. Valg Valg av vedtekter 
Valg av verv 
Valg av ungdomspanel 
Valg av politisk kjerneområde 

Ordstyrer  

16. Eventuelt  Ordstyrer 
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Forslag fra valgkomite 

Styrevalg i Ungdommens Fylkesting - Buskerud, BUFT 

Årsmøte 25-26.oktober 2014 

 

Valg til styre i Ungdommens Fylkesting i Buskerud  

I følge Ungdommens Fylkesting – Buskerud, BUFT sine vedtekter (§5) skal det holdes 

styrevalg hvert årsmøte. Styret i BUFT består av seks representanter, en fra hver region 

(Drammensregionen, Hallingdal, Midtfylket, Ringeriksregionen, Vestviken og 

Kongsbergregionen). Tre verv står på valg hvert år, og i år er det Drammensregionen 

Hallingdal, og Kongsbergregionen.  

BUFT sine vedtekter ligger som vedlegg til saken. 

Valget 

Dette valget gjelder kun valg til styret. Det er et nytt valg til styrets verv, som leder, 

nestleder og sekretær og dette vil avholdes dag to. Da er styret satt og valgkomiteen har 

anledning til å lage en innstilling blant det nye styrets medlemmer til vervene.  

Valgkomiteens instilling til nytt styre i Ungdommens Fylkesting – Buskerud  

Drammensregionen: Victoria Elisabeth Cavallini Fevik (gjenvalg) 

Hallingdal: Iren Grue (gjenvalg) 

Kongsbergregionen: Petter Strand Stiberg (ny), Jacob Sand Kruse (ny) 

Det er anledning for øvrige representanter av BUFT å stille til valg, hvis deres region er på 

valg. De som ønsker det melder fra til leder av valgkomiteen, Hilde Palerud, før første eller 

andre pause i årsmøtet. Dere velger ved å skrive den dere ønsker skal stille fra hver region 

på valglappen. Valget vil holdes på slutten av dag en (lørdag).  

 

Presentasjon av kandidatene til styret 

Victoria Elisabeth Cavallini Fevik (Drammen, f. 1997) 

Victoria ble med i BUFT våren 2013. Hun sitter som styremedlem i BUFT foreløpig og har 

gjort det siden vinter 2014, der er hun Drammens representant. Hun har deltatt i BSSC ifjor 

på deres møte om drop outs i skolen, her holdt hun foredrag på engelsk om fylkene på 

østlandets situasjon i forhold til de andre landene i nettverket. Hun holdt også foredrag 

foran politikerne i organisasjonen på engelsk. Hun deltok på høstmøte til Øst Samung. Hun 

har sittet i Drammens ungdomsråd i 3 år og har sittet et år som leder. Hun har jobbet aktivt 

med ungdom og rus i rådet og har også etablert en opplæringsdag slik at medlemmer kan 

lære seg de politiske prosessene på en lett og morsom måte. 

Iren Grue (Ål, f. 1998) 

Iren Grue har vært med i styret i BUFT siden 2012, der sitter hun per dags dato og har 

ansvar for skole og utdanning. Hun er med i en ansvarsgruppe som jobber for å få en bedre 
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samkjøring mellom buss og skoletider. Iren har sittet i Ål Ungdomsråd siden 2011, og sitter 

der per dags dato.  

Petter Strand Stiberg (Kongsberg, f. 1997) 

Våren 2013 ble Petter Strand Stiberg medlem av ungdommens fylkesting i Buskerud. Han 

ble kort tid senere medlem av ungdomspanel i BUFT der han sitter per dags dato. Han har 

aktivt deltatt på møtene med BUFT og ungdomspanels møtene. Saken han har jobbet med 

så langt er samkjøring mellom skoletider og busstider. I arbeidsgruppen som arbeider med 

denne saken, var Petter leder.  

Petter jobber med politisk arbeid, utenom BUFT. Han har vært med i Kongsberg 

ungdomsråd i tre år, og sittet som leder i ett. Han har også sittet som leder i elevrådet på 

ungdomsskolen, nestleder i elevrådet på videregående og er fortsatt medlem i elevrådet på 

Kongsberg videregående. 

Jacob Sand Kruse (Kongsberg, f. 1999) 

Jacob ble med i BUFT våren 2013, og var med på det aller første BUFT-møtet. Han sitter 

fortsatt som medlem i BUFT som representant for Kongsberg kommune. Våren 2014, på 

årsmøtet ble han valgt inn i ungdomspanelet til BUFT der han fortsatt sitter. I 

Ungdomspanelet er han med i arbeidsgruppen som jobber for å heve alderstaket på 

barne/ungdomsbillett fra 16 til 24 år. I Kongsberg ungdomsråd har Jacob sittet fra høsten 

2012 til dags dato. Der sitter han som nestleder, og det siden høsten 2013. 

Jacob sitter også som elevrådsleder på Tislegård Ungdomskole, har der hatt lederverv i 

form av nestleder og leder siden høsten 2013 (9.Klasse).  

 

 

Fra vedtektene om valg til styret.  

5.1. Styret blir valgt for en periode på to år. Hvert vårmøte er halvparten av styrets 

medlemmer på valg.  

 

5.2 Styret består av leder, nestleder, sekretær, en ansvarlig for presse og sosiale medier, 

samt to ordinære styremedlemmer.   

 

5.3* Styret skal representere fylkets seks regioner (Hallingdal, Midtfylket, 

Ringeriksregionen, Drammensregionen, Vestviken og Kongsbergregionen**). BUFT. 

 

Merk: Det ligger forslag om endringer av to av disse vedtektene i årsmøtets saksliste.  
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Forslag fra valgkomite 

Ungdomspanelvalg i Ungdommens Fylkesting - 

Buskerud, BUFT 

Årsmøte 25-26.oktober 2014 

 

Valg til Ungdomspanelet i Ungdommens Fylkesting – Buskerud, BUFT 

I følge Ungdommens Fylkesting – Buskerud, BUFT sine vedtekter (§4) skal det være valg 

til ungdomspanelet hver høst, altså på årsmøtet. Det er åpent for gjenvalg, og det skal være 

minst en representant fra hver region (Drammensregionen, Hallingdal, Midtfylket, 

Ringeriksregionen, Vestviken og Kongsbergregionen). 

BUFT sinee vedtekter ligger som vedlegg til saken. 

Valget 

Dette gjelder valget til Ungdomspanelet, styret er allerede valgt inn, så det er 9 plasser på 

valg, samt 5 varamedlemmer. Det er åpent for gjenvalg, men øvrige representanter fra 

BUFT kan også selvsagt stille til valg. De som ønsker det melder fra til leder av 

valgkomiteen, Hilde Palerud, fortløpende. 

Valgkomiteens forslag  

Valgkomiteens forslag er at det på dag 1 (lørdag) legges en liste bakerst i lokale, ved 

registreringen. Denne skriver interesserte seg på. Hvis det blir flere enn 9 stykker som 

melder seg vil valgkomiteen arrangere et valg. Valgkomiteen og ordstyrer blir enige om 

valgmetode utfra tilbakemelding fra hvor mange som skriver seg opp. Dette valget vil skje 

på dag 2 (søndag).  

Det er åpent for gjenvalg for BUFT Ungdomspanels øvrige medlemmer.  
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Forslag til endring av vedtekter: Valg til styret på årsmøte 

Bakgrunn for saken 

I vedtektenes §5.1. står det at styret velges på vårmøtet. Styret foreslår å endre dette til årsmøte. 

Det vil være hensiktsmessig at alle valg foretas på likt første møte etter sommerferien.  

 

Vedtekten som den står i dag: 

§5.1. Styret blir valgt for en periode på to år. Hvert vårmøte er halvparten av styrets medlemmer på 

valg.  

 

Forslag til endring:  

Styret foreslår at i linje nr.127 endres "vårmøte" til "årsmøte".  

 

Forslag til vedtak  

Ny §5.1. endres til:  

5.1. Styret blir valgt for en periode på to år. Hvert årsmøte er halvparten av styrets medlemmer på 

valg.  

 

Avstemning 

Kommentarer fra gjennomgang av saken nedtegnes av ordstyrerbordet.  

Det stemmes ved at delegatene stemmer "Ja", "Nei" eller "Utsett" til styrets forslag.  

Dersom det stemmes "nei" eller "utsett" vil disse kommentarene ligge til grunn for ny bearbeidelse 

av saken.  

 

 

Forslag til endring av vedtekter: Styrets sammensetning  

 

Bakgrunn for saken 

 

Styrets erfaring er at det ikke er nødvendig med andre poster enn leder, nestleder og sekretær og vil 

heller delegere oppgavene innad i styret etter behov.  

 

Vedtekten som den står i dag: 

5.2 Styret består av leder, nestleder, sekretær, en ansvarlig for presse og sosiale medier,  

samt to ordinære styremedlemmer.  

 

Forslag til endring:  

Styret foreslår i linje 129 og at (…) "en ansvarlig for presse og sosiale medier" slettes.  

I tillegg legges ordet «og» til i stedet for komma mellom "nestleder, sekretær". 

Linje 130 foreslås endres fra "samt to ordinære styremedlemmer"  til "tre ordinære 

styremedlemmer."  

 

Forslag til vedtak  

Ny paragraf 5.2 endres til: 
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5.2 Styret består av leder, nestleder og sekretær, samt tre ordinære styremedlemmer.  

 

Avstemning 

Kommentarer fra gjennomgang av saken nedtegnes av ordstyrerbordet.  

Det stemmes ved at delegatene stemmer "Ja", "Nei" eller "Utsett" til styrets forslag.  

Dersom det stemmes "nei" eller "utsett" vil disse kommentarene ligge til grunn for ny 

bearbeidelse av saken. 

 

Forslag til presisering-, merknad til vedtekter: Styrets 

alderssammensetning   
 

Bakgrunn for saken 

I dagens vedtekter står det ingen ting om hvilken alder styret bør eller skal ha.  

Styret har siden det ble konstituert etter ungdomskonferansen i 2012 gjort seg noen tanker om 

hvordan det er å drive med aktivt styrearbeid i en ung alder. Vanskelig språk, mange og store 

dokumenter, stor arbeidsmengde i tillegg til skole, lange konferanser på egenhånd og mye reising 

med buss og tog. Derfor foreslår styret for årsmøte å legge til en merknad i vedtektene. Denne 

merknaden vil presisere hva styret mener er en passende alder for styret.  

 

Styret ser at det kan finnes yngre kandidater som kan ha gode forutsetninger for å løse styrets 

oppgaver godt og ønsker derfor ikke å innføre en aldersbegrensning i vedtektene, men lar det heller 

være opp til han/ henne å avgjøre om hun/han er klar for styrets arbeidsmengde. Styret ønsker å 

unngå at flertallet av styretsmedlemmer er under 16.år. 

 

Forslag til vedtak  

Merknad legger til sak 5.1 at den som ønsker å stiller til valg i styret enten fyller 16. år det 

skoleåret han/hun stiller til valg, eller går i 10. klasse. 

 

Avstemning 

Det stemmes ved at delegatene stemmer "Ja" eller "Nei" til styrets forslag.  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hilde Øverby Arkiv: G10  
Arkivsaksnr.: 14/4352    

 
 

KOMMUNALE TILTAK OG STRATEGIER FOR BARN, UNGE OG DERES 
FAMILIER I ET FOLKEHELSEPERSPEKTIV  
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Tiltaksoversikten (vedlegg 1) gjøres tilgjengelig for kommunenes innbyggere og 
ansatte med linker til tjenestestedenes tilbud på kommunens hjemmeside. Det 
avsettes kr: 30 000,- til å utarbeide en funksjonell presentasjon som tilpasses web 
som enkelt kan holdes oppdatert.  

2. Oversikten over samarbeidsfora (vedlegg 2) utarbeides i en modell for 
samhandling i et folkehelseperspektiv jfr. Liermodellen. Det avsettes kr: 15 000,- 
til å utarbeide samhandlingsmodellen som tilpasses web.  

3. Høsten 2015 fremmes sak om strategier og tilbud/ tiltak for barn, unge og deres 
familier (trinn 2) for politisk behandling. Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge 
(TTT) gis i mandat å koordinere arbeidet i henhold til skissert forslag.  

 
Saksopplysninger: 
 
Tverretatlig tiltaksteam (TTT) fikk høsten 2013 i felles møte mellom rådmannens 
ledergruppe og TTT som mandat å forberede sak barn og unge. Denne saken skal 
gjennomføres i 2 trinn. Trinn 1: Kartlegging av hvilke tilbud/ tiltak som finnes i Modum 
kommune. Denne saken ferdigstilles først og fremmes politisk høsten 2014. Trinn 2: 
Satsningsområder og strategier for fremtiden. Saken fremmes politisk høsten 2015. Dette 
vil ivareta politisk innflytelse med tanke på hva har vi behov for 10 år frem, samt gi 
mulighet for spissing av tjenestetilbudet. Folkehelseperspektivet vil være sentralt.  
 

Trinn 1: Status kartlegging av tiltak og samarbeidsfora i Modum 
Trinn 1 har vært et omfattende kartleggingsarbeid med innhenting av informasjon om 
ulike kommunale tilbud til barn, unge og familier. Det ble raskt tydelig behov for også å 
kartlegge samarbeidsfora. Det har vært tidkrevende å få respons på kartlegging av tilbud 
og samarbeidsfora da kommunen er stor og består av mange ulike tjenester og tilbud. 
Kartleggingen som er foretatt er sortert etter følgende mal; tilbud for alle (universelle 
tilbud), tilbud til de som trenger litt mer (selektive tiltak) samt hjelpetiltak (indikative 
tiltak). Se vedlegg 1. Det er også kartlagt og utarbeidet en oversikt over tverrfaglige 
samarbeidsfora i Modum kommune som er ajour januar 2014. Se vedlegg 2.  
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Oversikter over alle tilbud som finnes i kommunen (vedlegg 1) blir raskt utdaterte, og må 
holdes oppdatert og tilgjengelige for kommunens innbyggere og ansatte. Oversikten må 
gjøres enkelt tilgjengelig på kommunens nettside med koblinger/ link til detaljert 
informasjon om de ulike tilbudene/ tiltakene. Det er to hovedutfordringer ved dette; ha 
en enkel og forståelig presentasjon, samt holde presentasjonen kontinuerlig oppdatert. 
Det er mest naturlig at kulturetaten er redaksjonsansvarlig for å vedlikeholde oversiktene 
over tilbud/ tiltak. Hvert enkelt tjenestested (eksempelvis barnehage/ skole/ helse/ 
friskliv mfl.) er ansvarlig for å holde sine nettsider oppdatert og melde endring i den 
samlede oversikten over tilbud/ tiltak. Det legges til rette for et enkelt «meldesystem» 
for oppdateringer til kulturetaten via epost.   
 
Oversikten over tverrfaglige samarbeidsarenaer er en opplisting av alle 
samarbeidsformer i kommunen sortert etter mål, målgruppe, deltakere, hyppighet m.v 
(vedlegg 2). Oversikten kan med fordel gjøres mer presentabel og synlig både for 
innbyggere og ansatte. Ett eksempel på en slik presentasjon er Liermodellen som viser 
tverrfaglig samhandling i et folkehelseperspektiv (se vedlegg 3). Også i denne oversikten 
er oppdatering utfordringen. Det er mest naturlig at Tverretatlig tiltaksteam for barn og 
unge (TTT) er ansvarlig for å vedlikeholde oversikten over samarbeidsfora. Endringer i 
samarbeidsfora meldes til TTT.  
 

Trinn 2: Satsningsområder og strategier for fremtiden i Modum  
Arbeid med trinn 2 bør innrettes mot helhetlige og målrettede strategier for å gi barn, 
unge og deres familier et godt oppvekstmiljø og utvikle gode mestringsstrategier 
individuelt og i et folkehelseperspektiv. Videre bør det fokuseres på strukturer for tidlig å 
identifisere risiko og belastninger, samt kunne spisse tjenestetilbudet; for alle 
(universelle tilbud), tilbud til de som trenger litt mer (selektive tiltak), samt hjelpetiltak 
(indikative tiltak) jfr. kartlegging i trinn 1. Fokuset på kvalitet og samhandling er førende i 
det tverretatlige tjenestetilbudet. Det må utvikles forpliktende samarbeidsfora som skal 
ha det enkelte barn i fokus. Det må tenkes helhet og tverretatlig samarbeid. Strategier 
må endres fra å henvise videre, til å kunne gi hjelp så nær der barnet oppholder seg som 
mulig. Lokale ressurspersoner i 1. og 2. linjetjenesten må delta i samarbeidet. Deltakere i 
samarbeidet må kunne disponere egne ressurser i form av arbeidskraft eller penger som 
kan brukes for å forebygge eller hjelpe. Målsetningen med arbeidet er å finne frem til 
tiltak som skal foregå lokalt, og ved behov i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten.   
 
I arbeidet med satsningsområder og strategier vil det være naturlig å benytte allerede 
eksisterende samarbeidsfora som for eksempel BIR (barn i rusfamilier barnehage/ 
barneskole), arbeidsgruppe for utsatt rusdebut (barn og unge 10-16 år), 
henvisningsutvalg/ tverretatlig team (videregående skole) og gruppe for evaluering av 
skolefravær. Tverretatlig tiltaksteam (TTT) vil ha ansvar for videre saksforberedelse, 
koordinere arbeid og gi de ulike samarbeidsforaene et mandat. I etterkant vil saken 
sendes på høring til brukerorganisasjoner, administrativ behandling i etatene og senere 
til politisk behandling høsten 2015.   
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Hensikten med å utarbeide en strategiplan er å kunne vurdere og prioritere tilbud/ tiltak. 
Dette forutsetter evaluering av eksisterende tilbud og etablerte samarbeidsfora. Det er 
noen hovedområder som utpeker seg i arbeid med strategier for fremtiden:  
 

1.) Gi barn, unge og deres familier et godt oppvekstmiljø og utvikle gode 
mestringsstrategier  

Samarbeid på tvers av etater er en forutsetning for å kunne gi barn og unge gode 
oppvekstforhold, samt utvikle gode mestringsstrategier for fysisk og psykisk helse, å 
kunne ta egne bevisste valg, å styrke foreldrerollen og parforholdet m.v. 
Overgangsperioder i barnets oppvekst (spebarnstiden, barnehagestart, skolestart, 
ungdomsskole og videregående skole) er særlige sårbare perioder i et barns liv hvor 
innsats må rettes. Tidlig innsats forebygger varige problemer. Et eksempel er at unge som 
fullfører videregående skole lettere sikres et godt voksenliv. I trinn 2 er målet en 
gjennomgang av nåværende tilbud/ tiltak, vurdere hensiktsmessighet og foreslå 
nødvendige endringer.  Det skal utarbeides strategiske føringer for en 10 års periode. 
Kjente problemområder er barnefattigdom, vold i nære relasjoner, konfliktfylte samliv/ 
samlivsbrudd, rusmisbruk, atferdsvansker, psykososiale problemer, inaktivitet/ overvekt, 
mobbing, selvmord/ selvskading og kronisk sykdom m.v. 
 

2.) Utvikle strukturer for tidlig å identifisere risiko og belastninger 
Modum kommune har fra 2000 gjennomført systematiske ungdomsundersøkelser med 3 
års mellomrom. Disse gir felles oversikt og gir grunnlag for prioritering av ulike tilbud/ 
tiltak. Videre har kommunen deltatt i nasjonale prosjekter; TIGRIS prosjektet 2011-2013 
(tidlig intervensjon for gravide rusmisbrukere og sped- og småbarnsforeldre) og BIR 
prosjektet 2013- 2015 (barn i rusfamilier) med formål å heve kompetanse, bedre 
samhandling og samarbeidsrutiner. Fra 2010 har det vært arbeidet systematisk i henhold 
til kommunal rutine for å følge opp elever med stort fravær. Arbeidet med evaluering av 
skolefraværsrutinene er igangsatt og det arbeides med utvikling av handlingsveileder. 
Disse prosjektene viser nytteverdien av tverrfaglig samarbeid til beste for innbyggerne i 
kommunen. Videre synliggjøres behovet for struktur og system for å tidlig identifisere 
risiko og belastning blant barn og unge. I trinn 2 er målet å evaluere nåværende struktur 
og rutiner, og foreslå nødvendige endringer.  
 

3.) Spisse tjenestetilbudet; for alle (universelle tilbud), tilbud til de som trenger litt 
mer (selektive tiltak) samt hjelpetiltak (indikative tiltak) 

Kartlegging utført i trinn 1 gir en bred oversikt over hvilke tilbud/ tiltak som finnes i 
kommunen. Tjenestetilbudet i fremtiden må ses i sammenheng med strategiske føringer 
10 år frem jfr. punkt 1 med fokus på de ressurser og muligheter som er tilgjengelig. 
Kommunen er avhengig av et godt omdømme for å være attraktiv for nye innbyggere jfr 
kommuneplanen. En bevisst folkehelsesatsning, gode kommunale tjenester og et 
funksjonelt tverrfaglig samarbeid bidrar til dette. Modum kommunes folkehelseprofil bør 
legge føringer for hvor innsatsen kan rettes. Det kan med fordel høstes erfaring fra 
suksesstiltak som MOT, Utsatt rusdebut, Friskliv, Aktiv Ung, Rask psykisk helsehjelp, LP- 
modellen i skolen mfl. Videreutvikling av interkommunalt samarbeid bør vurderes, i 
tillegg samarbeid med spesialisthelsetjenesten, Modum Bad, BUP og andre aktuelle 
instanser.  
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4.) Fokus på kvalitet og samhandling i det tverretatlige tjenestetilbudet 

Tverretatlig satsing og forankring for å koordinere tiltak er sentrale utfordringer i en 
strategisk plan. Kartlegging viser at det finnes en rekke samarbeidsfora i kommunen jfr. 
vedlegg 2. Strukturen på dette samarbeidet evalueres i trinn 2, og det gjøres 
hensiktsmessige endringer. Det er flere samhandlingsmodeller som spesielt må 
gjennomgås og vurderes, herunder eksempelvis «Familiens hus», konsultasjonsteam, 
«Lier-modellen» med flere. Videre må kommunens lovpålagte plikt til å ha en fungerende 
koordinerende enhet for barn og unge med langvarige og sammensatte hjelpebehov 
videreutvikles. I tillegg til tjenestens lovpålagte oppgaver må etatsovergripende tiltak 
som vurderes som spesielt hensiktsmessige og prioriterte gis en klar forankring i 
kommunens organisasjon (eksempelvis foreldreveiledningskurset ICDP og Marte-Meo 
veiledning). Ressurssenter for helsefremmende psykisk arbeid (samarbeid Modum bad, 
Modum kommune, Buskerud Fylkeskommune og Sigdal kommune) er under utvikling og 
representerer en viktig ressurs i det helhetlige tverretatlige tjenestetilbudet. 
 
Vurdering:  
Kartlegging av tilbud/tiltak og samarbeidsfora er ferdigstilt per januar 2014. Dette 
arbeidet må vedlikeholdes og gis en hensiktsmessig presentasjon for kommunens 
innbyggere og ansatte. For til enhver tid å kunne ha en oppdatert oversikt utarbeides 
egne presentasjoner på kommunens nettside, hvor også oppdatert informasjon om de 
spesifikke tjenestetilbud fremkommer.  
 
Arbeid med kommunale strategier og tiltak i et folkehelseperspektiv for 2014-2024 i trinn 
2 igangsettes raskt, og det forutsettes at de ulike etater og tjenester som arbeider med 
barn, unge og deres familier bidrar aktivt. Tverretatlig tiltaksteam har en sentral rolle i å 
koordinere og gi mandat til samarbeidsfora og etater/ tjenester.  
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Sortering av tilbud for barn og unge og deres familier  
Vedlegg 2: Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum 
Vedlegg 3: Kortversjon av Lier-modellen (organisasjonsmodell tverrfaglig samhandling 

i et folkehelseperspektiv)  
 


