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LEDERTEAM BARN OG UNGE(LBU) 
 

Formål  

• Ha oversikt over kommunens samlede tilbud og tiltak rettet mot målgruppen 

• Sikre at utsatte barn og unge får nødvendig og rett hjelp til rett tid på en samordnet måte. 

• Følge med på å evaluere samarbeidet mellom tjenestene, samt ha oversikt over klager på 

tjenestene og anvende disse til forbedring av tjenestene 

 

Målgruppe 

• Barn, ungdom og unge voksne 0-30 år 

 

Deltakere:  

• Etatsjef helse- og omsorg 

• Etatsjef oppvekst 

• Etatsjef samfunnsutviklingsetaten 

• Leder for helsetjenesten/SLT koordinator 

• Avdelingsleder kultur, fritid og folkehelse/Folkehelsekoordinator 

• Nome og Midt-Telemark barnevern ved barnevernsleder 

• Midt-Telemark PPT ved leder 

• Andre innkalles ved behov. 

 

Organisering 

• Det avholdes fire møter i året, mandag i mnd. februar, mai, september og desember  

• SLT koordinator innkaller og koordinerer møtene. 

• Møteledelse og skriving av referat går på omgang mellom etatene. Referat sendes ut til de 

respektive enhetene, med kopi til kommunedirektør og ordfører.  

 

Lederteam barn og unge har følgende mandat: 

• Ansvar for at tverretatlig/tverrfaglig samarbeid og samordningsmodeller er forankret på 

systemnivå  

• Medvirke til at det utarbeides skriftlige rutiner for samarbeid, med faste møtetidspunkt, 

samt klar og kjent oppgavefordeling. Samarbeidet skal evalueres og videreutvikles.  

• Utvikle samarbeidskultur og samarbeidskompetanse hos de ansatte, slik at de ulike 

tjenestene arbeider mot felles mål med bakgrunn i felles verdigrunnlag. 

• Sørge for at tjenestene og utøverne har tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, 

rammer og tjenestetilbud, slik at det ved behov samarbeides om å fange opp og utrede de 

utsatte barna. 

• Være pådriver til at de kommunale tjenestene i tilstrekkelig grad bruker- og informerer 

hverandre, og samarbeider når det er behov for det. 
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• Evaluere og videreutvikle kommunes samlede tilbud og tiltak, rettet mot målgruppen 

• Sikre brukermedvirkning, og være pådrivere til at brukertilbakemeldingene anvendes til 

forbedring av tjenesten. 

• Det rapporteres til kommunedirektørens ledergruppe, men saker som er strategisk viktige 

for samspillet mellom kommune og politi skal rapporteres og behandles i politirådet.   

 

Evaluering/revidering 

Rutinene evalueres årlig, ansvar SLT koordinator 

 

Lovgrunnlag 

Lov om folkehelsearbeid 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa  

Lov om barneverntjenester 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) 

Lov om pasient- og brukerrettigheter  

 

Lokalt planverk 

• Kommuneplan for Nome kommune 2009-2018, samfunnsdelen. Vedtatt i KS 16/4-09 

• Handlingsplan for vold i nære relasjoner i Nome kommune 

• Ruspolitisk handlingsplan 2017-2022 

• Flyktningeplan for Nome kommune 2015-2019  

• Boligsosial handlingsplan 2015-2019 

• Kommunalplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2018 

• Strategisk kompetanseplan 2017-2025   

• Handlingsveileder for ansatte i Nome Kommune – Barn som bekymrer 

 

Vedlegg 

• Oversikt deltakere pr 14.02.22 

 

 

 

 

 

 
  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
http://www.nome.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=3473&FilId=1953
http://www.nome.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4090&FilId=3578
http://www.nome.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=2550&FilId=4141
http://www.nome.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=3482&FilId=3839
http://www.nome.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5225&FilId=4288
http://www.nome.kommune.no/tjenester/kultur-fritid-folkehelse-og-kommunal-vigsel/idrett-og-friluftsliv/
http://www.nome.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5225&FilId=3731
https://www.nome.kommune.no/_f/p9/i9c0cd6ae-5134-40c9-b192-cd683a1616e0/handlingsveileder_barn_som_bekymrer.pdf

