Strategi 2017 - 2020

1. Innledning
Helsedirektoratet (Helsedir), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Arbeids- og
velferdsdirektoratet (AVdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og
Utdanningsdirektoratet (Udir) har fått et felles oppdrag fra sine departementer: «Samarbeid om
bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge under 24 år». Samarbeidet mellom
direktoratene startet i 2014, og fra høsten 2015 ble arbeidet organisert i et program i direktoratene.
Det overordnede målet med 0-24-samarbeidet er bedre samordnede tjenester og mer helhetlig
innsats for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier1. Stat og kommune skal samhandle
bedre om tiltak for at flere skal lykkes i skolen, fullføre videregående opplæring og delta i samfunnsliv
som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet.
Strategien beskriver hvilke utfordringer programmet skal bidra til å løse, målsettinger og prioriterte
tiltak i strategiperioden. Tiltakene i programmet er strukturert i fire innsatsområder:
1.
2.
3.
4.

Felles kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde
Samordning av virkemidler
Tverrsektorielle utviklingstiltak
Bygge kapasitet for tverrsektoriell innsats

Sammen med de fire innsatsområdene, angir målene i programmet retning for arbeidet videre.
Strategien skal sikre en mer samlet og koordinert bruk av statlige virkemidler, slik at de i større grad
bidrar til at utsatte barn og unge får den hjelpen de har behov for. I tillegg skal strategien bidra til at
utsatte barn og unge settes på dagsorden i stat og kommune og hos andre samarbeidspartnere, samt
stimulere utviklingsarbeid lokalt.
Målgruppe for strategien er direktoratene som eier programmet, samt de involverte
departementene og fylkesmennene. Strategien gjelder for perioden 2017-2020.
Programmet ses i sammenheng med andre relevante strategier og satsninger. Programmet
følgeevalueres, og vi bruker resultatene fra evalueringen til å trekke lærdom og foreta nødvendige
kursjusteringer underveis.

1 Med «utsatte barn og unge» menes barn og unge med risiko for å utvikle problemer som kan lede til
mangelfull grunnopplæring, med påfølgende utfordringer knyttet til utdanning, arbeid og helse, og som står i
fare for fremtidig marginalisering.

2. Utfordringsbildet
Det er for mange barn og unge det ikke går bra med
Bakgrunnen for det felles oppdraget til direktoratene, er at det er for mange barn og unge det ikke
går bra med. De lykkes ikke i skolen, de får ikke en varig tilknytning til arbeidslivet og ofte får de ikke
et så godt liv som de kunne hatt. Samfunnet er på alle måter tjent med at de lykkes.
Ofte vet vi tidlig hvem disse barna er. De kan bli født inn i eller havne i vanskelige livssituasjoner på
grunn av utfordringer hos familien som fattigdom, vanskelig bosituasjon, helseproblemer, rus eller
vold. De kan selv ha utfordringer knyttet til fysisk eller psykisk helse, læring eller språk.
Svært ofte er flere av disse forholdene tilstede samtidig, de utvikles eller forverres over tid og virker
sammen. Dette kan skape risiko for fremtidig marginalisering. Barn og unge som er sosialt ekskludert
har færre muligheter til å delta i aktiviteter (på skolen og fritiden) og dermed dårligere mulighet til å
bygge meningsfulle sosiale relasjoner og å realisere personlige mål.

Det er behov for samordnet innsats fra ulike sektorer for å hjelpe barna og de unge
Denne typen utfordringer krever mangefasetterte løsninger. Utfordringene kan ikke løses hver for
seg, eller en av gangen, men krever en tidlig, samtidig og samordnet innsats fra ulike sektorer,
forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner.
For å kunne avhjelpe denne typen utfordringer, trenger vi et helhetlig og samordnet barnehage-,
skole- og tjenestetilbud hvor tilbud og tjenester settes inn tidlig og trekker i samme retning, og hvor
ulike kompetanser på tvers av sektorer og tjenester kompletterer hverandre og virker sammen.
Det er mange aktører, tjenester og innsatser involvert for å bistå utsatte barn, unge og deres familier.
Men disse er ofte for dårlig koordinert og samordnet, og innsatsen settes inn for sent. Tjenester og
tilbud et tradisjonelt organisert i hver sine sektorer; helse, utdanning, sosiale tjenester og arbeid.
Kompleksiteten i utfordringsbildet hos utsatte barn og unge og deres familier, utfordrer den
tradisjonelle og relativt spesialiserte og sektoriserte innrettingen av tilbud og tjenester.

Statens virkemidler og innsatser rettet mot utsatte barn og unge må samordnes bedre
Mye av sektoriserings- og samordningsutfordringene i kommunene har sitt utspring på statlig nivå.
Offentlig forvaltning kjennetegnes av en sektorinndeling med relativt høye barrierer for samarbeid
på tvers. Organiseringen i sektorer innebærer at de ansatte i de ulike tjenestene i kommunen
arbeider ut fra forskjellige samfunnsoppdrag og prioriteringer. De ulike sektorene og tjenestene har
ulik historie, kompetanse og kultur. De er organisert forskjellig, med ulike finansieringssystemer og
juridiske rammeverk. Ansvarsforholdene kan oppleves uklare, oppgavene overlappende og
kjennskapen til hverandre svak. Disse utfordringene i det tverrsektorielle samarbeidet på regionalt og
lokalt nivå er godt dokumentert gjennom en rekke utredninger2.
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2011:14, KS 2011, Thorshaug og Svendsen 2014, Riksrevisjonen 2015-2016.

Dersom kommunene skal lykkes med å gi et tidlig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud til
utsatte barn og unge og deres familier, må staten i større grad samordne sine virkemidler og
innsatser slik at de bedre understøtter og stimulerer samordnings- og utviklingsarbeid lokalt. Dette er
vårt felles ansvar. Det innebærer at vi i større grad må utforme og innrette de statlige virkemidlene
med utgangspunkt i kommunenes og brukernes behov. Bedre samarbeid og dialog mellom
sektorene, forvaltningsnivåene og ikke minst med barn og unge selv er nødvendig for å få det til.

Hvor kommer problematikken til uttrykk innen de ulike sektorene?
Barne- og familievernet er opptatt inkludering og likestilling og for å forebygge utenforskap og styrke
utsatte barn, unge og deres familier. Helsesektoren er opptatt av utfordringene knyttet til psykiske
lidelser og adferdsforstyrrelser hos barn og unge, samt helseproblemer generelt. I
utdanningssektoren har en for stor andel av elevene svak resultatoppnåelse i skolen og de
gjennomfører ikke videregående opplæring. Ungdom med minoritetsbakgrunn har særlige
utfordringer, både i skole og arbeidsliv. For NAV kommer problematikken til utrykk som mange unge
som ikke kommer i arbeid, og mottar ytelser fra NAV i lengre perioder. Mange får en manglende eller
usikker tilknytning til arbeidslivet, noe som igjen gir store levekårsutfordringer.

Samarbeid om utsatte barn og unge vil kunne lønne seg
Lykkes vi i å samarbeide om å gi utsatte barn og unge nødvendig støtte og hjelp til å meste egne liv,
vil det virke positivt både for arbeid, helse, utdanning, barnevern, likestilling og integrering. Det er
betydelige samfunnsøkonomiske gevinster å hente, dersom vi i fellesskap løser disse utfordringene.
Beregninger tilsier for eksempel at hvis gjennomføringen i videregående opplæring øker fra 70 til 80,
prosent vil det kunne føre til at samfunnets kostnader reduseres med om lag 5,4 mrd. for hvert
årskull.3 Bedre statlig samordning slik at vi unngår overlappende tiltak og innsatser overfor
kommunene og fylkene, vil gi bedre ressursutnyttelse og bidra til effektivisering av offentlig sektor.
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3. Visjon og mål
Dette avsnittet beskriver målstrukturen for 0-24-programmet. Et program er en gruppe prosjekter
som administreres sammen, slik at en kan utnytte forbindelsene mellom dem mest mulig. Målene
her gjelder for programmet som helhet. De ulike innsatsområdene og tiltakene understøtte
programmålene.

Visjon
Alle barn og unge skal få den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv

Formål
Formålet med 0-24-samarbeidet er bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for utsatte
barn og unge under 24 år og deres familier. Stat og kommune skal samhandle bedre om tiltak for at
flere skal lykkes i skolen, fullføre videregående opplæring og delta i samfunnsliv, som grunnlag for en
varig tilknytning til arbeidslivet.

Effektmål:
1. Det tverretatlige samarbeidet i kommunene om utsatte barn og unge og deres familier er
styrket
Målgruppe: Kommuner og fylkeskommuner
2. Gjennomføringen i videregående opplæring er økt, som grunnlag for aktiv deltakelse i
samfunnslivet og varig tilknytning til arbeidslivet
Målgruppe: Utsatte barn og unge og deres familier

Resultatmål:
1. Direktoratene har etablert et felles utfordringsbilde og et felles kunnskapsgrunnlag knyttet til
målgruppen utsatte barn og unge 0-24 år og deres familier.
2. Direktoratenes virkemidler er samordnet der det er vesentlig for å understøtte
kommuner/fylkeskommuner i å etablere godt tverretatlig samarbeid om utsatte barn og
unge mellom 0 og 24 år og deres familier.
3. Direktoratene har utviklet effektive måter å samarbeid på om utviklingstiltak og satsinger der
samordnet innsats gir bedre effekt for målgruppen.
4. Samarbeidet har bygget varig kapasitet for tverrsektoriell innsats i og mellom sektorene og
forvaltningsnivåene.

4. Innsatsområder
På bakgrunn av utfordringsbildet, har programmet vedtatt fire innsatsområder for å nå målene for
programmet. Arbeidet med innsatsene skal skje i dialog med fylkesmannsembetene, regionalt nivå,
KS, kommunene og representanter for målgruppen.

Innsatsområde 1: Felles kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde
Selv om direktoratene har målgruppen for 0-24-programmet felles, etablerer de i stor grad kunnskap
om gruppen utfra sine sektorspesifikke perspektiver og mandater. Det er behov for et felles
kunnskapsgrunnlag for å utvikle policy og innrette virkemidlene på best mulig måte. Fylkesmennene
og kommunene trenger også et mer tverrsektorielt kunnskapsgrunnlag for sitt arbeid. Det er videre
viktig å utvikle et mer felles utfordrings- og målbilde, for å skape felles oppslutning om arbeidet, både
på statlig og kommunalt nivå.

Innsatsområde 2: Samordning av virkemidler
Direktoratene har de samme virkemidlene: juridiske, økonomiske, organisatoriske og pedagogiske.
Det er behov for å samordne direktoratenes virkemidler bedre, i dialog med representanter for
målgruppen, kommuner og andre. De ulike fagfolkene og tjenestene i kommunene som skal jobbe
helhetlig og samordnet kan oppleve at sektorspesifikke føringer fra statlig hold, vanskeliggjør
samordning mellom tjenestene. Ved at direktoratene samordner seg bedre, kan de legge bedre til
rette for og stimulere samordning og samarbeid i kommunene.

Innsatsområde 3: Tverrsektorielle utviklingstiltak
Hver for seg har direktoratene mange ulike utviklingstiltak og innsatser rettet mot programmets
målgrupper. I mange tilfeller kan det gi bedre effekt med mindre ressursbruk om disse innsatsene
samordnes bedre. Programmet igangsetter konkrete utviklingstiltak for å finne frem til bedre
tverrsektoriell innsats for målgruppen. Utviklingsarbeidet skal være tverrsektorielt, og i tett dialog
med representanter for målgruppen, kommuner og andre relevante aktører. Det skal effektevalueres der dette er hensiktsmessig. Utviklingsarbeidet vil gi god effekt på mer spissede
områder/for deler av målgruppen, bidra til å finne frem til nye og innovative innsatser og
arbeidsmåter og legge grunnlag for bredere innsatser på sikt.

Innsatsområde 4: Bygge kapasitet for tverrsektoriell innsats
Programmet skal bygge kapasitet for tverrsektoriell innsats i og mellom sektorene,
forvaltningsnivåene og representanter for målgruppen i et langsiktig perspektiv. Dette innebærer at
direktoratene skal:
- sette betydningen av felles innsats for utsatte barn og unge og deres familier på
dagsorden, på alle forvaltningsnivåer
- etablere og dele kunnskap om hvilke muligheter som finnes for samordnet innsats for
utsatte barn og unge og deres familier, på alle forvaltningsnivåer
- utvikler tverrsektoriell kompetanse og kultur for samarbeid på alle forvaltningsnivåer
- etablerer hensiktsmessige møteplasser, kanaler og strukturer for bedre samordnet
innsats
Dette legger et grunnlag for mer samordnet virkemiddelbruk også i fremtiden.

5. Prinsipper for arbeidet, organisering og kommunikasjon
Prinsipper for arbeidet
•

0-24 programmet har innsatser og tiltak både når det gjelder
- samordnet politikkutvikling, som handler om at en klarer å bli enige eller omforent når
det gjelder mål, prinsipper, handlingsplaner og rammeverk på overordnet nivå
- samordning av ressurser, som handler om å samordne konkrete aktiviteter og tiltak slik
at de trekker i samme retning.

•

Ambisjonsnivået for samordningen i 0-24 programmet er på nivå 4 i «samordningsstigen»,
eller enda høyere i og med at det er et mål å utvikle en varig samarbeidsstruktur går utover
«felles plan/tiltak».

Figur Samordningsstigen

•

Innsatsen er avgrenset til områder / tiltak hvor tverrsektoriell innsats er av vesentlig
betydning for å nå målsettingene med programmet

•

0-24 programmet innebærer både horisontal samordning (mellom likestilte aktører) og
vertikal samordning (mellom aktører på ulike forvaltningsnivåer).

•

Programmet skal ha en koordinerende rolle der prosjekter og innsatser administreres
sammen, slik at vi kan utnytte forbindelsene mellom dem mest mulig.

•

Programmet skal fremme innovative arbeidsmåter og løsninger. Nye arbeidsformer skal tas i
bruk når dette er hensiktsmessig, for eksempel digitalisering og tjenestedesign.

•

I programmet er det en tydelig sammenheng og god balanse mellom direktoratenes arbeid
for alle barn og unge, og innsatser knyttet til forebygging, oppfølging, tilrettelegging og
behandling

•

Fleksibilitet i arbeidsformer: Styringsgruppen avgjør hvordan de ulike tiltakene skal
organiseres.

•

Det må være tydelig hvilket direktorat som er hovedansvarlig for arbeidet og leveransen til
styringsgruppen for hvert tiltak. Alle involverte direktorater forplikter seg med ressurser,

tilstrekkelig forankring og leverer i tråd med en felles plan. Direktoratene følger opp
anbefalingene fra programmet i ordinær virksomhet.
•

Direktoratene tar gjennomgående kommuneperspektivet og utformer tiltak i samarbeid med
kommunene og deres organisasjon. Direktoratene tar gjennomgående perspektiv og
kunnskap hos utsatte barn og unge og deres familier med i betraktning, og utformer
innsatser i dialog med representanter for disse.

•

Likestilling og ikke-diskriminering skal være et gjennomgående prinsipp i alt arbeid

•

Tiltakene skal gjennomføres slik at forvaltningen utvikler kompetanse, arbeidsmåter og
organisering for å legge bedre til rette for samordnet virkemiddelbruk der dette er
hensiktsmessig, også i fremtiden

•

Programmet skal prosess- og resultatevalueres, ha indikatorer for sentrale målsettinger og
følge utviklingen knyttet til disse

Organisering
Samarbeidet er organisert som et program, for å ivareta forankring og oppfølging som varige
strukturer i direktoratene.
Oppdragsgiver er de fem ansvarlige departementene gjennom oppdragsbrevet. Departementene har
en sentral rolle i å virkeliggjøre programmets ambisjoner. Departementene må støtte opp om
arbeidet gjennom samordningsarbeid på sitt nivå, samt gjennom å etterspørre resultater fra arbeidet
fra eget direktorat/sektor.
Programeierne er virksomhetslederne for de fem direktoratene, som står ansvarlige for å løse
oppdraget. Programeierne skal sikre nødvendig engasjement og ressurser fra egen organisasjon, til å
utføre oppdraget. De skal også sørge for at resultatene og gevinstrealiseringen etter programmets
avslutning følges opp i egen organisasjon.
Styringsgruppen bidrar i den overordnede utviklingen av programmet og dets portefølje og
fatter beslutninger om programmets innhold, organisering og fremdrift. Styringsgruppen skal sikre at
arbeidet er godt forankret i egen virksomhets overordnede og strategiske planer.
Programsekretariatet og kontaktpersonene skal være bindeleddet mellom departementene,
styringsgruppen og de i direktoratene som utfører de forskjellige tiltakene. Sekretariatet
administrerer programmet, samarbeider internt og eksternt og legger til rette for helhet, fremdrift,
læring og utvikling. Kontaktpersonene fra hvert direktorat samarbeider tett med
programsekretariatet og følger opp internt i sitt direktorat.
De involverte lederne i direktoratene har ansvar for at arbeidet med de tiltakene som ligger innenfor
deres ansvarsområde forankres og følges opp i egen organisasjon.

Øvrige aktører
Fylkesmennene er sentrale aktører i arbeidet gjennom det årlig fellesoppdraget knyttet til 0-24.
Fylkesmennene er også viktige dialog- og samarbeidspartnere i utforming og gjennomføring av
innsatser og tiltak.
Fylkeskommunene og kommunene er dialog- og samarbeidspartnere i utforming og gjennomføring
av innsatser og tiltak.
Brukerne og brukerorganisasjonene er dialog- og samarbeidspartnere i utforming og vurdering av
innsatser og tiltak.
KS er dialog- og samarbeidspartnere i utforming, gjennomføring og vurdering av innsatser og tiltak.
Difi har hatt en aktiv rolle som prosess-støtte i programmets første fase (2015 – 2016). Difi følger
med på hvordan programmet forløper som en del av sitt arbeid med å styrke kunnskapsgrunnlaget
for, og spre erfaringer med samordning i forvaltningen.
Deloitte har prosess- og følgeevalueringen av programmet i perioden 2016 – 2020
UH-sektoren og nasjonale senter bidrar inn i innsatser og tiltak etter behov.

Kommunikasjon i programmet
Kommunikasjonsarbeidet i programmet har tre hovedformål:
1. Bevisstgjøring: formidle at programmet finnes, og forklare hvorfor det er igangsatt og
hvordan det er ment å fungere
• Sette riktige forventninger til hva programmet kommer til å levere
• Synliggjøre sammenhengen i tiltakene og hvordan programmet er ment å virke
2. Motivere til endring: skape etterspørsel etter programmets leveranser
• Skape forståelse for prinsippet om forankring av arbeidet i de ordinære linjene
• Formidle hvordan tiltakene er relevante
• Formidle resultater internt og eksternt
3. Etablere varige strukturer og prosesser knyttet til tverrsektoriell kommunikasjon
• Når tiltak og anbefalinger skal iverksettes vil det være behov for tverrsektoriell
avklaring og/eller samordning

