Saksliste styringsgruppe K4
Gruppe/tema: Styringsgruppe K4
Møtestad: Haram – ID huset
Dato: 23.11.18
Tid: 09.00-15.00
Møteleiar: Reidun T. Vikan
Deltakarar:
Anne Myren
Else Steinshamn (Fravær)
Lene Solheim
Silje Vereide
Reidun T. Vikan (kons.leder)
Ragnhild H. Skjong (koordinator)
Stig Eivin Meisal (fravær)
Synnøve Solevågseide
Unni Krogsether
Ragnhild Nordang
(Fravær)

Kommune:
Haram kommune
Sandøy kommune
Skodje kommune
Ørskog kommune
Ålesund kommune
Verneombod
Tillitsvalt
Tillitsvalt
Kommunikasjonskontakt

SAK
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TEMA
Godkjenning av referat, saker til eventuelt

44/18

Videre arbeid med mål og strategier og organisasjonsplan

ANSVAR
Ragnhild
Reidun

Det ble lange diskusjoner om familie støttende tiltak og
avlastningsbolig og barnebolig kan være en felles virksomhet for å se
på tjenester i en tjenestetrapp samlet – for og mot argument, dissenser
og innspill fra faggruppene.
Kartet tegnes med for forslag – enten 4 eller 5 virksomheter, så må det
endelig vurderes senest 29.11
Gjennomgang av spesialpedagogisk hjelp førskule – om denne fortsatt
kan være en del av ressursbase/familiestøttende tiltak eller argumenter
for å flytte til K3
Styringsgruppa anbefaler at dette teamet får en plassering nært
barnehage slik disse er organisert i 4 av 5 kommuner i dag.

Hovedargumentet er å sikre samhandling, se den almennpedagogiske
del sammen med spesialpedagogisk del i barnehage mv.
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Utfordringsbildet – (arbeid med gule lapper)
✓ Kompetansekravet i barnevern
✓ Flyktning – dreie kjøp av tenester til tilsetting
✓ For få tenestebilar
✓ Lav kompetanse på IKT, samhandling
✓ Delegert leiing, mynde blir for sentralisert
✓ Samordning, kunnskapsutvikling på tvers av kommunalområde
✓ Kompetansekrav – tildelingskontor
✓ Ressursbruk er ineffektivt pga samordning av
tenester/kompetanse
✓ Kompetansekrav til flyktningtenesta
Mål: effektiv ressursutnytting
Brukar:
✓
✓
✓
✓
✓

Barn med vedtak om tiltak må vente på tiltak
Mange barn mangler planer i barnevernet
Treng å følge opp krav om tilsyn 100 %
Manglande avlastningstilbod
Vi strever med å rekruttere kompetent personell m/3 årig,
styrke fagmiljø
✓ Vanskeleg å finne støttekontakter
✓ Definere korleis vi arbeider på ulike innsatsnivå
✓ Familiar med utfordringar utfordrar oss og
tenesteapparatet
✓ Rettstryggleiken
✓ Manglande kompetanse i forhold til fag, makt også i
forhold til fag???
✓ Manglande tilbod til ungdom med utfordrande åtferd
(støttekontakt er ikkje svaret på alt)
Utfordringar ved organisering av nye Ålesund
✓ Ulike oppfatningar av korleis tenestene skal utformast
✓ Skape gode tverrfaglege relasjonar
✓ Ikkje nok stillingar til psykisk helse – pakkeforløp
✓ Ungdata – psykisk uhelse
✓ Avklaring på krisesenter kvinner og menn
✓ Lang ventetid på tilbod om psykisk helsetenester
✓ Avklare vidare prosess i flyktningtenesta – måten vi
arbeider ulikt på utfordrar
✓ Etablere tverrfaglede innsats/ressursteam inn mot alle
barnehagar og skular
✓ Ulike arbeidskulturar skal møtes og bli ein kommune

Alle i
styrings
gruppa
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✓ Hensiktsmessig og velfungerande internkontrollsystem
som sikrar praksis i tråd med lovverk
✓ Korleis sikre riktig tiltak?
✓ Lik tilgang til spesialiserte tiltak
Eventuelt
Oppsummering og siste runde organisasjonsplan og
grunnlagsdokument 29.11 kl. 12-15.30 i Ålesund

