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Til medlemmene i BAUN
Jeg har blitt kjent med dokumentet 20/227239 – HP 2021-2024 – Svar på spørsmål fra representanten
Haakon Kvenna Veum (H) vedr. ressursteam for ungdom:
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020227239&
dokid=5142643&versjon=3&variant=A&
Dokumentet ligger i sakspapirene til møtet i BAUN 10. november 2020. Jeg har tidligere skrevet et
dokument vedr. Ressursteam for ungdom:
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020225648&doki
d=5139723&versjon=1&variant=A& .
Etter å ha sett svaret fra kommunedirektøren er det behov for ytterligere kommentarer:
 Arbeidet til Ressursteam for ungdom er lovpålagt. Dette i motsetning til hva som hevdes i
dokumentet. Det er selvfølgelig ikke lovpålagt å ha noe som heter Ressursteam for ungdom, men
arbeidet som utføres er lovpålagt. Lovhjemmelen er den samme som bl.a. Psykisk helseteam.
Begge team er en del av skolehelsetjenesten for ungdom, men jobber med ulike målgrupper.
Dette dreier seg altså om kutt i lovpålagte tjenester til en gruppe svært sårbare ungdommer, og
faktisk den gruppen kommunedirektøren sier de skal prioritere.
 Direkte vs indirekte arbeid. Kommunedirektøren skriver at med en ny samhandlingsmodell skal
flere jobbe direkte heller enn indirekte. Ressursteam for ungdom har utviklet metodikk nettopp
for de ungdommene som det ikke er mulig å jobbe direkte med fordi de selv ikke ønsker, eller er
i stand til å motta hjelp. Foreldrene ønsker sterkt hjelp og benytter seg derfor av teamets tilbud
Det er gjennom foreldre og samarbeidspartnere vi når de mest sårbare ungdommene. Dette
beskrives veldig godt i Budstikka-artikkelen om Stian, https://www.budstikka.no/oppvekst/stianisolerte-seg-hjemme-na-star-hjelpen-han-fikk-pa-kuttlisten-til-kommunen/607278!/
 Det foreligger ingen plan for hvem som skal ta over arbeidet. Kommunedirektøren får det til å
høres ut som det foreligger en plan for hvem som skal ta over arbeidet. Dette er ikke riktig. Plan
for dette har vært etterspurt i MBM på tjenestenivå og en slik plan finnes ikke. Svar fra
kommunalsjef 06.10.20 til plasstillitsvalgt NPF: «Det betyr at vi nå ikke har svar på hvordan, eller
i hvilken form de oppgaver ressursteamet arbeider med i dag skal løses. Det betyr også at vil
arbeides videre for å finne frem til best mulig løsninger med reduserte budsjettrammer.» Det er
ingen som er parat til å overta arbeidsoppgavene, og den spisskompetansen teamet har utviklet
går tapt.
 Realiteten er at fra 1.januar 2021 står mange familier og deres ungdommer uten tilbud.
Psykologforeningen er alvorlig bekymret for konsekvensene kuttet vil medføre.
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