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HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Haakon Kvenna Veum (H)
vedr. ressursteam for ungdom

Kommunedirektøren har mottatt følgende spørsmål fra representanten Haakon Kvenna Veum (H)
knyttet til Ressursteam for ungdom:
«På side 50 i handlingsprogrammet omtales ressursteam for ungdom. Kan kommunedirektøren
svare på
 Hvor mange har vært brukere av dette tilbudet og hvordan vurderes effekten?
 Vil andre tjenester kunne ta over oppgavene dette teamet har gjort?
 Hva vurderes å være konsekvensen ved bortfall av tilbud?»

Nedenfor følger kommunedirektørens svar:
Vedlagt dette notatet følger årsrapport utarbeidet av Ressursteam for ungdom. I denne rapporten
vises det til de aktiviteter og tilbud som ble gitt av ressursteamet i 2019. Det vises også en oversikt
over antall brukere i de ulike tilbudene. Aktivitetene dreier seg også om samarbeidstiltak med
andre tjenester og om undervisning i og utenfor kommunen.
Ressursteam for ungdom er ikke en lovpålagt tjeneste. Behovene til barn og unge i risiko vil bli
dekket ved å organisere tjenester og tilbud på andre måter. Innføring av en ny
samhandlingsmodell er en stor satsning og innebærer at flere av våre ansatte skal jobbe i direkte
og ikke indirekte kontakt med våre innbyggere. Det innebærer også å ta et større ansvar og
prioritere tjenester til de barn og unge som trenger det mest. Kommunen vil sikre rett hjelpe til
rett tid, og sørge for at tjenestene er godt koordinert. Kommunedirektøren mener at nye grep og
andre måter å jobbe på vil gi bedre tjenester til barn og unge som trenger det mest.
Psykisk helseteam, PPT, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, ungdomsteam og
utekontakt samt undervisningspersonell skal ta over deler av oppgavene til Ressursteam for
ungdom.

Det videre arbeidet med satsningen Sammen om velferd, samt innføring av ny
samhandlingsmodell vil særlig fokusere på hvordan innbyggernes behov best kan ivaretas i
fremtidens velferds- og støttetjenester. Det betyr også kompetanseheving på noen områder.
Ressursteamet påpeker i sin rapport på følgende føring for sitt arbeid: «…. vi må rette blikket mot
flere faktorer som skaper og opprettholder problemer i befolkningen ….». Dette samsvarer med
ambisjonen i Sammen om velferd og det som er formålet til både grunnskole, skolehelsetjenester,
psykisk helseteam, helsestasjon for ungdom med flere. Tjenester skal gjennom samhandling
arbeide slik at tiltak for risikoutsatte barn og unge skal settes inn så tidlig som mulig, for å hindre
videre problemutvikling.
Slik kommunaldirektøren ser det har Ressursteam for ungdom hatt stor betydning for familier
med barn som unngår og motsetter seg tilbud om hjelp og som også har stort skolefravær.
Teamet får gode tilbakemeldinger fra foreldre som opplever dem som god støtte. Behov for støtte
og oppfølging må og skal ivaretas fremover. Kommunaldirektøren vil ta med seg de gode
erfaringene i det videre arbeidet.
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