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Innspill fra KS til kjernegruppen for utsatte barn og unge  

KS viser til tidligere dialog med representanter for kjernegruppen for utsatte barn og unge, bl.a i 
seminaret kjernegruppen arrangerte i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 8. april, i KS sitt strategisk 
råd for innovasjon og Forskning 21.april og i møtet med kommunedirektørene 13. mai.  KS mener det er 
svært positivt at kjernegruppen er etablert, og mener dette kan bidra til bedre samordning av politikk, 
tiltak og virkemidler rettet mot målgruppen. Dette vil også være en positiv videreføring av 0-24 
samarbeidet. Kommunal sektor har ansvar for hoveddelen av tjenester til barn og unge, herunder de som 
er i utsatte situasjoner. Kommunene har dermed også en unik innsikt i utfordringer, muligheter og 
aktuelle løsninger som kan bidra til en bedre og mer samordnet innsats både i egen sektor og fra statens 
side.  
 
KS Landsting vedtok sine politiske hovedprioriteringer for perioden 2020-2023 i dokumentet «Mange 
bekker små».  Et av de prioriterte innsatsområdene er god oppvekst og godt liv. KS arbeider i denne 
perioden med å legge til rette for at kommunesektoren sikrer at innbyggerne lever gode liv i lokalsamfunn 
med oppvekstsvilkår preget av mestring, trygghet og mulighet for livsutfoldelse i alle livsfaser. Blant de 
konkrete innsatsene er:  
  
• KS skal medvirke til at kommuner og fylkeskommuner videreutvikler tilbudet i barnehage og skole, også 
for at flere kan gjennomføre videregående opplæring.  
• KS er en pådriver for tidlig og samordnet innsats for barn og unge. 
• Opprettholde og videreutvikler tverrsektorielle satsinger, som for eksempel 0–24 samarbeidet og 
folkehelseprogrammet 
 
Slik KS ser det har KS og Regjeringen mange felles strategiske mål på dette området og KS kan gjennom sin 
kompetanse og rolle bedre måloppnåelsen for kjernegruppens arbeid. KS har rolle som utviklingspartner 
for kommunene og gjennom denne rollen kan KS bidra i innovasjons- og utviklingsoppgaver, men kan 
også bidra med kompetanse som vil danne grunnlag for strategiske vurderinger og prioritering av 
aktiviteter på tvers av sektorer som treffer kommunesektoren. KS har gjennom sine mange regionale og 
nasjonale nettverk tilgang på kunnskap og kompetanse på kommunenivå på tvers av alle sektorområder.  
 
KS har også en rolle i å representere kommunene overfor staten i digitalisering som berører kommunene 
og vil gjennom denne rollen kunne bidra til samordning og forankring. I tillegg har KS samarbeidsavtaler 
med regjeringen om en digital offentlig sektor, om innovasjon og om bærekraftsagendaen.  
 
Med bakgrunn i dette vil KS på vegne av kommunesektoren å bidra til at kjernegruppen kan nå sine mål, 
og vil i det videre peke på noen sentrale mål og prioriteringer som KS anbefaler kjernegruppen å legge til 
grunn for sitt videre arbeid.  
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Innspill til prioriteringer og innretning av kjernegruppens arbeid 
 

1. KS ser det som viktig at departement og direktoratene enes om felles overordnete mål og 
prioriteringer for arbeidet i et felles samfunnsoppdrag.  KS vil foreslå at målsetningene knyttet til 
utsatte barn omfatter «mestring, trygghet og livsutfoldelse».  
 

2. Når det gjelder prioritering, ser KS det som nødvendig å utvikle virkemiddelbruk slik at den i størst 
mulig grad understøtter barn unge og familiers egenmestring og tjenesteutvikling for å nå 
overordnete mål.  Tjenestene bør så langt som mulig leveres lokalt. KS vil også vektlegge behovet 
for å videreutvikle tjenester som hensyntar utfordringer i personellsituasjonen som kommunene 
står overfor.  
 

KS vil anbefale at kjernegruppen prioriterer sin innsats på følgende hovedområder:  
 

a. Forenkling og samlet innsats for å styrke kompetanse på tvers av fagområder. Alle 
sektorer har separate handlingsplaner, tilskudd og tiltak for å styrke kompetansen i egen 
sektor. Det handler om tilskuddsmidler, ulike etter- og videreutdanninger mv.  Mange av 
satsningene er dels overlappende og det er uklart hvor godt innsatsen treffer 
kommunene og deres behov.  
 

b. Færre, mer kraftfulle tilskudd til tiltak for barn og unge. Områdegjennomgangen av 
øremerkede tilskudd til kommunesektoren fra 2017 1viste at det store omfanget av ulike 
tilskuddsordninger fører til en fragmentert innsats, stor administrativ belastning for stat 
og kommune og lite effektiv statlig styring. En samling av ulike tilskuddsordninger i færre, 
større tilskuddordninger vil understøtte en mer samordnet innsats for barn og unge, gi 
større rom for lokal tilpasning basert på ulike behov og mer effektiv ressursbruk. Dette vil 
også videreføre arbeidet med programfinansiering som ble startet opp med 0-24 
samarbeidet.  

 
c. Styrke kunnskapsgrunnlaget gjennom utvikling og prioritering av tiltak i Barn og Unge 21 

strategien med utgangspunkt i sektorens behov.  
 

d. Styrke innsatsen for innovasjon. KS har gjennom programmet Partnerskap for radikal 
innovasjon prioritert arbeid med ungt utenforskap. Som et ledd i dette arbeidet er det 
igangsatt et målrettet samfunnsoppdrag om «de 1000 første dagene i et barns liv» som 
innsatsområde for å forebygge utenforskap. Dette var også tema i vårens 
konsultasjonsmøte med flere departement. KS foreslår at kjernegruppen for utsatte barn 
og unge tiltrer denne prioriteringen sammen med KS. Felles innsats og innovasjon vil også 
kunne gi viktig erfaring for arbeidet med barnevernsreformen/oppvekstreformen og 
folkehelsearbeidet, som har tidlig innsats som et sentralt innsatsområder.  
 

e. Felles tverrsektoriell digital innsats for å understøtte egenmestring hos barn, ungdom og 
familier. For å møte bemanningsutfordringene i velferdssektoren er det nødvendig så 
langt som mulig å styrke egenmestring bla gjennom digitale tjenester. Det er også viktig å 
treffe innbyggerne, særlig barn og unge der de er. Digitale tjenester i tilpassede kanaler 
for målgruppene vil bidra til å sette tjenestene i stand til å behandle og følge opp de 
barn/ungdom som trenger det mest. DigiUng.no er et eksempel på felles portal for statlig 
innsats rettet mot ungdom som har målsetning å styrke egenmestring og som har 
overgang til kommunale innloggede tjenester. DigiBarnevern er eksempel på samarbeid 

 
1 omradegjennomgang_av_oremerkede_tilskudd_til_kommunesektoren.pdf (regjeringen.no) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/4c7c2f30e95141d0b15e276c78a6d365/omradegjennomgang_av_oremerkede_tilskudd_til_kommunesektoren.pdf
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som kan understøtte samhandlingen mellom det offentlige og barn, ungdom og deres 
pårørende som det allerede er samarbeid om. Samarbeidsavtalen om strategien en digital 
offentlig sektor,  gir et godt grunnlag for videre samarbeid om dette.  
 
 

3. Involvering i av kommunesektoren i det videre arbeidet. KS setter pris på dialogen så langt og 
ønsker fortsatt å være involvert i kjernegruppens arbeid for å kunne gi innspill til prioriteringer og 
innretning på arbeidet og foreslår at KS inviteres minst en gang årlig til kjernegruppen for å 
diskutere måloppnåelse og prioriteringer.  KS foreslår i tillegg at KS deltar som partner i den 
overordnete strategiske direktoratgruppen som vi har skjønt får ansvar for å følge opp 
kjernegruppens bestillinger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
                Helge Eide                                                                                         Kristin Holm Jensen 
Områdedirektør samfunn, velferd og demokrati                 Avdelingsdirektør, oppvekst, kultur og utdanning         
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