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DELTAKERE

Arbeidsgruppa

• Arild Tid Johannessen, rådgiver opplæring 

• Kristin Strand Fossdal, virksomhetsleder 
Familiens Hus (meldt forfall) 

• Silje Kamilla Alsvik Iversen, virksomhetsleder 
Barnevern 

• Gunn Marte Bull, virksomhetsleder Nordre 
Strand oppvekstsenter

• Brit Barka, Barnevern 

• Heidi Heimlund-Lahn, rådgiver opplæring og 
levekår

Styringsgruppa 

• Guro Harboe Ur, kommunalsjef opplæring

• Anne Søvold Vikanes, kommunalsjef levekår

• Sveinung Fjelde, hovedtillitsvalgt UDF
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EVALUERING BTI-ERFARINGSDELING 21.10.22



Deltakere på erfaringsdelingen

• Ca 45 deltakere på
erfaringsdelingen

• 17 svarte på evalueringen

5









Tilbakemeldinger fra arbeids- og 
styringsgruppa
• Arild: Viktig med erfaringsdelings-samlinger og at vi kan ha overordnede 

diskusjoner rundt samhandling på tvers av så pass mange tjenester. Viktig 
at det også blir tid til erfaringsdeling på neste samling våren 2023 i tillegg 
til temaene tegn og signaler + «den vanskelige samtalen»

• Sveinung: Viktig med erfaringsdelings-samlingene også for å minne 
hverandre på BTI-veilederen. Lurt å minne om veilederen i alle fora der vi 
deltar.

• Brit: Bør vi rullere mer på hvem som inviteres til BTI-erfaringsdelingene? 
Bør vi lage en opplæringsplan? Spesielt for nyansatte. Felles samling for alle 
nyansatte på tvers av tjenestene der de får presentert BTI-veilederen. 
• Drøfting rundt spørsmålet i møtet: Det er ledernes ansvar å ta med tilbake til egen 

virksomhet + BTI-kontaktene. Opp til lederne å velge ut hvem som skal delta. Lurt 
med en opplæringsplan.
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BTS-PROSJEKTET Sluttevaluering 



EVALUERING AV PROSESS 
- MED FOKUS PÅ ARBEIDSGRUPPAS OG STYRINGSGRUPPAS ARBEID

o Trekk fram en positiv ting/noe du 
tenker er en suksesshistorie fra 
prosjektet og som du kanskje vil ta 
med videre til annet lignende 
arbeid?

o Pek på noe du ikke er fornøyd 
med/tenker kunne vært gjort 
bedre/på en annen måte i 
prosjektet. Noe vi kan lære av det?

o Tanker om egen rolle i 
arbeidsgruppa/styringsgruppa: hva 
var din rolle? Hva har du bidratt 
med?
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EVALUERING AV RESULTAT 

o Målet med prosjektet var å 
utvikle og implementere en 
kommunal 
samhandlingsmodell for 
kommunens arbeid med 
utsatte barn og unge – hvor er 
vi ift. dette målet i dag?
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Tilbakemeldinger fra arbeids- og styringsgruppa
– evaluering av prosess og resultat

• Arild: Suksess: Det har vært viktig å ha noen som holder tak i prosjektet – er prosjektleder. Kunne vært bedre: Burde vi hatt stafettloggen på plass tidligere mer fra 
starten av? Egen rolle: Burde vært mer påkoblet.

• Brit: Trygt med en som styrer. Tenker at jeg burde vært mer forberedt til møtene selv om det ble sendt ut spørsmål og tema på forhånd. Opplevd arbeidsgruppa som 
trygg, men det har vært utydelig hva som har vært min rolle i gruppa. Uklart hva som forventes av meg, hva jeg skal bidra med.

• Anne: Suksess: Kjente på en stolhet på samlingen vi hadde på Folkets hus. Forbedringspunkt: Vi burde dratt med omsorg mer. Noe vi kan jobbe med videre. Egen rolle:
Prosjektet ble startet opp før jeg startet i kommunen, ikke initiert fra meg. Eierskap til prosjektet. 

• Sveinung: Enig med de andre, bra med en person som leder. Også lurt at Heidi har vært tett på kommunalsjefene. Kjekt å se resultater med en gang, helt fra starten av 
kunne vi se hvordan andre kommuner har utformet sin BTI-veileder. Egen innsats: Jobbet mer med å gjøre veilederen til noe som oppleves som mitt. Forbedring til 
andre prosjekter: Hvordan skape behovet mer nedenfra? «Bottom up» i stedet for «top down» – implementering. 

• Gunn Marte: Det var veldig bra at Katrine tok ballen hos oss. Arbeidsgruppa har vært bredt sammensatt, det er også en suksess. Tenker at BTI-veilederen ikke er noe 
nytt, men en systematisering av måten vi allerede jobber på, vi kunne skrote noen rutiner og til fordel heller bruker BTI-veilederen. 

• Silje: Positivt med tydelig ledelse av prosjektet, kontinuitet og holdt det varmt. Tverrfaglig veldig interessant å delta i arbeidsgruppa. Gode drøftinger der vi har fått mer 
forståelse for hverandre. Nyttige prosesser i arbeidsgruppa. Men sliter med å kjenne eierskap til veilederen: Hvor er barneverntjenesten? Når kommer vi inn? Hvordan 
få tydeliggjort dette? 

• - Arbeids og styringsgruppa er enig i refleksjonen til Silje: De ulike hjelpetjenestenes roller i samhandlingen må jobbes videre med i virksomhetene og mellom 
virksomhetene i levekår. Vi skal jobbe videre med nye måter å samhandle på/jobbe på. Mer ressurser ikke alltid løsningen på utfordringene, men heller tenke nye måter 
å jobbe på. 

• Guro: Enig i at folkets hus samlingen var bra, trekker også frem brevene som Heidi sender en gang i måneden. Dette er noe som kan tas med videre til andre prosjekter. 
Det er kommunalsjefer og virksomhetsledernes ansvar å ta med BTI-veilederen til egne virksomheter – lederansvar. Vi har gode forutsetninger da vi rigger 
virksomhetene våre med gode ledere. Når det gjelder forbedringspunkter: skulle ønske vi hadde kommet lengre i prosessen med å slutte med noen av møtearenaene 
våre.

• Heidi: Suksesshistorie: BTI-workshop mars 2021. Digital, men fungerte godt. Tror det var lurt å involvere flere ansatte så pass tidlig. Noe som kunne vært bedre: 
brukermedvirkning – brukerhistoriene er ok, samtidig så har vi ikke fått innspill på selve veilederen fra brukere. Det burde vi. Egen rolle: Som prosjektleder har jeg 
bidratt til framdrift og oversikt. Forbedringspunkt: delegert mer? Men utfordrende når prosjekter kommer på toppen for alle andre, jeg var jo frikjøpt. Tips til neste 
prosjekt: frikjøpe flere ikke bare prosjektleder?

• Kristin (per e-post): Dyktig leder. Godt med tverrfaglig gruppe med ulike synspunkter. Vært bra med ansatte fra virksomhetene som har fått ekstra ansvar for 
implementeringen – mer eierskap til modellen og ikke kun ledere som informerer. Kunne kanskje hatt med noen fra voksentjenestene for å fått et annet synspunkt. Vært 
vanskelig å prioritere dette arbeidet – spesielt under korona. Tenker jeg kunne bidratt mer. Møte vi hadde på Fjelltun var veldig bra. Det er nok nødvendig med flere slike 
for å holde trykket oppe angående dette viktige arbeidet. Påminnelse på mail jevnlig for å holde trykket oppe. 
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Effektmål:
Bli bedre på å 
identifisere utsatte 
barn og unge og sikre 
riktig hjelp til riktig 
tid 

Resultatmål : 
utvikle, 
implementere og 
evaluere 
samhandlingsmodell

Prosessmål: Godt 

samarbeid på tvers –
hvordan sikre at 
prosjektarbeidet blir            

gøy
Blomster

Hindringer/ 
snublesteiner

Sjekk/ 
EU-
kontroll 

Delmål
Kartlegge 
samhandling, 
kompetanse 
og tilbud –
rapportere til 
Bufdir

Tid: 10.06.20 
frist for 
rapportering
Ansvar: 1 + 
Guro

Delmål
Gjennom-
føre BTI-
undersøkels
en

Tid: 
november –
desember 
2020

Delmål
Lage ferdig 
utkast til 
handlings-
veileder

Tid: innen 
desember 
2020

Ansvar: 
1+2+3

Delmål
Lage ferdig 
utkast til 
nivå 2 og 3

Tid: våren 
2021

Ansvar: 1+ + 
+

Delmål
Pilotering 
og 
opplæring 
av ansatte

Tid: Høsten 
2021

Ansvar: 
1+2+3+4+5
+6+7

Prosjektnavn:
BTS-bedre tverrfaglig 
samhandling.  

Spilleregler
✓ Lytte til hverandre
✓ Respektere tid
✓ Våge å stille 

spørsmål
✓ Lov å være uenig
✓ Raus med 

hverandre

PROSJEKTVEIEN

ST
A

R
T

1. Prosjekt-
leder

Støttespillere
✓ BTI-

nettverk/KoRus
✓ Helse 

Stavanger/Barn 
og unges 
helsetjeneste

Arbeidsgruppa

2. Rådgiver 
opplæring/bar
nehage
Repr. bhg

3. Rektor
Repr. skole

4. Virksomhets-
leder
Familiens hus

5. Virksomhets-
leder
Barnevern-
tjenesten

6. Virksomhets-
leder
PPT

7. Oppvekst og 
slt-koordinator 

Rapportering 
bufdir

Evaluering/
styringsgruppa

BTI-
undersøkelsenEvaluering Følge tidsfrist

Elektronisk 
verktøy Ulike verktøy

Støtte og tid 
til opplæring

Kostnad
Manglende 
oversikt

Manglende 
kartlegging

Manglende 
forankring

Ansatte eier 
ikke 
modellen

God 
forankring

Ansatte opplever 
modellen som nyttig

https://nowodka.com/en/products/interior-design/home-fabrics/stone-pillow/
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Implementeringsplanen
August 2021 - februar 2022 : Pilotering (en barnehage, en skole og NAV piloterer)

Oktober 2021 - desember 2022: Utarbeidelse av opplæringsmateriell: brosjyrer, plakater og informasjonsfilm

Januar 2022: Oppstart Ressursteam barnehage (Rådgiver opplæring/virksomhetsleder Styrket barnehage, prosjektleder BTS og 
PPT)

Mars 2022: Oppstartskonferanse: kick- off BTS-modellen (2 BTS-kontakter fra hver virksomhet som gir tjenester til barn/unge 
og/eller deres foresatte inviteres)

April 2022: Oppstart BTS-nettverk: Mandat og ansvar BTS-kontakter (BTS-kontakter og prosjektleder).

Mai/juni 2022: BTS-nettverk: Hva har skjedd i virksomhetene siden sist: Gjort, lurt, lært. Planlegge felles fagdag for barnehage 
og skole. (BTS-kontakter og prosjektleder).

August 2022: BTS modellen– tema på felles planleggingsdag barnehage- og skole (Prosjektleder, BTS-kontakter barnehage og 
skoler)

Oktober 2022: BTS -nettverk: Hva har skjedd i virksomhetene siden sist: Gjort, lurt, lært. Evaluere felles fagdag for barnehage 
og skole. (BTS-kontakter og prosjektleder).

Kontinuerlig: Opplæring av nyansatte (Prosjektleder og BTS-kontakt i gjeldende virksomhet )

Dette ser etter rapportering:

Januar 2023: Spørring ut til virksomhetene i form av Forms-skjema: overordnet tema: hvordan fungerer BTS-modellen? 
(Prosjektleder)

Januar/februar 2023: BTS-nettverk: Hva har skjedd i virksomhetene siden sist: Gjort, lurt, lært. Evaluere BTS-nettverkene: hva 
skal vi fortsette med? Hva skal vi slutte med/endre? (Prosjektleder og BTS-kontakter).

Februar 2023: Overordnet evaluering av BTS-prosjektet fra forankring til utforming av modell til implementering. Metode: 
Prosessevaluering med utgangspunkt i spørringen sendt ut til ansatte i januar. (Prosjektleder. Evalueringsrapporten drøftes i
arbeidsgruppa og godkjennes av styringsgruppa)

Mars/april 2023: Årlig oppvekstseminar. Tema: Ett år med BTS- hvor er vi? + aktuelle tema/kompetansehevingsområder, jf. 
kjernekomponentene. Mål om også å ha tilbud tilpasset innbyggerne i kommunen på kveldstid. (Prosjektleder) 15



ANDRE  TEMAER / INNSPILL
SOM ER  V IKT IG Å TA  OPP I  

SLUTTEVALUERINGEN ?

• Har vi fulgt prosjektplanen og milepælsplanen?
• Prosjektveien (s14) og implementeringsplanen (s15)
• Prosjektveien som viser prosjektets 2 første år handler om 

utvikling av modell og veileder. Denne har vi fulgt ganske til punkt 
og prikke

• Implementeringsplanen: Har vi ikke fulgt like nøye, men 
gjennomført tilsvarende samlinger/tiltak. Endringer: 

• Vi har evaluert samhandlingsarenaene våre og dermed ikke startet opp 
ressursteam barnehager. I stedet tatt bort det tilsvarende teamet for 
skoler, oppvekstteam

• BTS-nettverkssamlinger: Gjennomført en erfaringsdeling ikke 3. 
Erstattet de 2 andre med samling med vh-lederne på opplæring og 
levekår. Vh-ledere viktige aktører i implementeringen.

• Ikke felles planleggingsdag med barnehage- og skoler – men i stedet 
turné i skoler og barnehager

• Hvilke(n) arbeidsform, metoder og teknikker er brukt? 
Hva er erfaringene? – se s13

• Har det oppstått noen avvik/snublesteiner? Har vi nå i 
etterkant av prosjektet noen tanker om hvordan disse 
kunne vært unngått? – se s 13

• Erfaringsrapport: oversikt og evaluering av positive og 
negative erfaringer fra prosjektet. Heidi skriver dette på 
bakgrunn av evalueringen gjort i dette møtet.  
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BTS-PROSJEKTET Plan for videreføring



Er det utarbeidet en kommunalt 
forankret plan for finansiering og 
videreføring av arbeidet etter 
prosjektperiodens utløp?

- Dette er blant annet et krav i rapporteringen på tilskuddsmidlene til Bufdir, men 
selvfølgelig noe vi lager for vår egen del og ikke tilskuddsmidlenes del ☺
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PLAN FOR VIDEREFØRING AV BTS-PROSJEKTET
- Videreutvikle og holde hjemmesiden til BTS-modell og BTI-veileder oppdatert
 utforme en ny side som tar for seg opplæring i BTS-modell og BTI-veileder (utforme rutine for opplæring)

 Videreutvikle hjemmesiden med fokus på barn og unge som mottakere: «Ung i Strand»

- Fortsette å ha bedre tverrfaglig samhandling som fast punkt på ledermøtene i levekår og opplæring

- Kjøpe inn og ta i bruk elektronisk samhandlingsverktøy for stafettlogg (og IP) – pilotere og deretter implementere

- Jobbe videre med å få på plass «teamet som ruller og går» og evaluere KE

- Ny erfaringsdeling våren 2023 for BTI kontakter og vh-ledere: tegn og signaler + undringssamtalen

- Samling mellom Strand kommune og BUP 8.3.22 – samhandling med utgangspunkt i kompetanseløftet og oppvekstreformen 

- Innføre årlig intern fagdag: Oppvekstkonferanse fra 2024 som på sikt også skal ha et opplegg for innbyggere i kommunen på 
kveldstid 

- Utvikle felles kompetansehevingsplan på bakgrunn av Kosip og BTI-undersøkelsen for barnehager- og skoler

- Sende ut spørring til ansatte i februar/mars 2023: overordnet tema: hvordan fungerer BTS-modellen/BTI-veilederen

- Heidi fortsetter som «BTS/BTI systemkoordinator» og deltar i nettverk med andre BTI-kommuner

- Evaluering:
 Gjennomføres jevnlig på vh-ledermøter i opplæring og levekår

 BTS-modellen 5 år etter kick off. Har vi blitt bedre på å identifisere og følge opp og samhandle? Er BTS-modellen institusjonalisert.
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- Litt mer informasjon om 

prosessen 

- Mål om å få 

kravspesifikasjonen 

ferdig før jul
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Anskaffe, ta i bruk og implementere 
elektronisk samhandlingsverktøy som 
både skal kunne benyttes som 
stafettlogg, individuellplan og 
eventuelt også andre planer der flere 
virksomheter samarbeider om å gi 
tjenester til innbyggerne.

Mål

Hvem

Hva

Hvordan

Dokumentasjon

Gi innspill til utkast 
kravspesifikasjon

Får tilsendt 
utkast på e-post, 
gi tilbakemelding 
til arbeidsgruppa 
ved å svare på e-

post

Innspill lagres i 
teams

Referansegruppe 
Sauda

Styringsgruppa

Prosjektleder

Referansegruppe
Strand

Referansegruppe 
Hjelmeland

Referansegruppe
Suldal

Arbeidsgruppa

Vedta 
kravspesifikasjoner 
før den sendes på 

anbud

Utarbeide forslag til kravspesifikasjon 
elektronisk samhandlingsverktøy

Sikre framdrift 
og utvikling av 

prosjektet

Gi innspill til 
utkast 

kravspesifikasjon

Gi innspill til utkast 
kravspesifikasjon

Gi innspill til utkast 
kravspesifikasjon

Referat på 
Teams (To-do 

lista under 
Tverrfaglig)

Referat på 
Teams (To-do 

lista under 
Tverrfaglig)

Innspill lagres 
i teams

Innspill 
lagres i 
teams

Innspill lagres i 
teams

Referat på 
Teams (To-do 

lista under 
Tverrfaglig)

Kalle inn, lede arbeidsgruppa, rapportere 
til og være referent for styringsgruppa

Arbeidsgruppa har fast 
statusmøte hver fredag med 

frister fra møte til møte

Møtes på Teams 
etter behvo

Får tilsendt 
utkast på e-post, 
gi tilbakemelding 
til arbeidsgruppa 
ved å svare på e-

post

Får tilsendt 
utkast på e-post, 

gi 
tilbakemelding 

til 
arbeidsgruppa 
ved å svare på 

e-post

Får tilsendt utkast på e-
post, gi tilbakemelding til 
arbeidsgruppa ved å svare 

på e-post

Her ser dere oversikt over alle involverte i 
prosjektet: Elektronisk samhandlingsverktøy 



Effektmål:
Bli bedre på å identifisere 
utsatte barn og unge, sikre 
riktig hjelp til riktig tid og 
sikre brukermedvirkning 

Resultatmål : 
Anskaffe, 
implementere og ta i 
bruk elektronisk 
samhandlingsverktøy 
for IP og Stafettlogg

Prosessmål: Godt 

samarbeid på tvers –
hvordan sikre at 
prosjektarbeidet blir            

gøy
Blomster

Hindringer/ 
snublesteiner

Sjekk/ 
EU-
kontroll 

Delmål
Peke ut 
prosjektleder 
og setle
prosjektorg.

Tid: 04.10.22

Ansvar: 
styringsgruppa

Delmål
Arbeids-
gruppa 
utarbeider 
utkast 
kravspekk

Tid: 04.11.22

Ansvar: 
arbeidsgruppa

Delmål
Utkast på 
høring til 
referanse-
gruppene

Tid: 04.11.22

Ansvar: 
arbeidsgruppa

Delmål
Styrings-
gruppa vedtar 
kravspekk

Tid: 25.11.22

Ansvar: 
styringsgruppa

Delmål
Krav-spesifikasjonen sendes ut på 
anbud

Tid: starten av desember

Ansvar:
Innkjøp 

Prosjektnavn:
Elektronisk 
samhandlingsverktøy

PROSJEKTVEIEN

ST
A

R
T

Prosjektleder
1. Heidi Heimlund-Lahn
Rådgiver opplæring og levekår, Strand kommune

Støttespillere
✓ BTS-prosjektet
✓ IP-koordinatorer i 

kommunene
✓ Stafettholdere i 

kommunene

Arbeidsgruppa

Strand kommune:
2. Tonje Moen Skjæveland, SKIP og 
ergoterapeut
3. Laila Fiskå-Skjervik, arkiv

Hjelmeland kommune
4. Harald Ommundsen, rektor
5. Mette Ingvaldstad, saksbehandler 
helse
6. Kirsten Hansson, arkiv

Suldal kommune
7. Elin M. Bakka, rådgiver helse
8. Britt-Elin Håranes, rådgiver oppvekst

Sauda kommune
9. Ellen T. Tangeraas, rektor
10. Cindy L. Huse, saksbehandler og 
SKIP

IT
11. Svein Magne Idsal

Personvernombud
12. Caroline Miller 

ROS Draft it/DPIA
Høring 
ressursgrupper

Rapportering 
styringsgruppe Følge tidsfrist

Støtte og tid til 
gjennomføring

For 
omfattende

Manglende 
oversikt

Manglende 
kartlegging

Manglende 
forankring

Deltakere i 
prosjektet 
har ikke satt 
av nok tid 

God 
forankring

Vi møter behovene hos 
ansatte og brukere

Bruker-
involvering

Innkjøp
13. Jarle Vetrhus Karlsen  

Nøye og 
god 
kravspekk

https://nowodka.com/en/products/interior-design/home-fabrics/stone-pillow/
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RAPPORTERING TIL BUFDIR INNEN 01.12.22
- SPØRSMÅLENE SOM SKAL SVARES UT I TILLEGG TIL REGNSKAP:

• Er kommunens ferdige modell gjort tilgjengelig i elektronisk versjon 

på kommunens hjemmesider?

• Beskriv hvordan arbeidet med implementering er forankret i 

kommunens politiske og administrative ledelse

• Er modellen implementert i kommunen?

• Hvilken opplæring i modellen er gitt ansatte og relevante ledere?

• Har kommunen utviklet rutiner for opplæring i modellen til sentrale 

tjenester og ledere?

• Har kommunen etablert rutiner og beskrevet ansvar for evaluering 

og videreutvikling av modellen?

• Er det utarbeidet en kommunalt forankret plan for finansiering og 

videreføring av arbeidet etter prosjektperiodens utløp?

• Beskriv kort hvilke resultater/forbedringer kommunen har oppnådd 

som følge av prosjektet
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BTI-NETTVERK MED ANDRE KOMMUNER 25.11.22 

- Heidi og Gunn Marte deltar fra oss

- Temaet er erfaringsdeling og kompetansebehov i tillegg 
til nytt lovverk knyttet til samhandling og barnekoordinator

- Korus Bergen har publisert resultatene fra alle BTI 
undersøkelsene til kommuner som har deltatt. Også Strand 
kommune. Den inneholder resultatene fra nær 26.000 
ansatte i 73 norske kommuner som jobber med barn/unge 
og deres foreldre. Her er den:

Kompetanse om barn og unge i norske kommuner –
KoRus Bergen

- Gunn Marte og Heidi tenker å vise de andre kommunene 
hvordan vi trekker linjer mellom BTI-undersøkelsen og 
Kosip-undersøkelsen. 
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TUSEN TAKK FOR 
DELTAKELSEN I 

ARBEIDS OG 
STYRINGSGRUPPA!
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