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 Innledning 
Dette dokumentet er sluttrapporten fra prosjekt KOBOLT - KOngsberg KOmmunes KOmmende Behov fro BOLig og 

Tjenester.   Prosjektet har vært 2-årig med oppstart 01.08.07 og ble avsluttet 31.07.09. 

Sluttrapporten er består av to deler.  Del A er selve rapporten med følgende innhold: 

• Bakgrunn og forprosjektet for KOBOLT 

• Prosjektmidler og finansiering av KOBOLT 

• Prosjektplan med målsetting, mandat og organisering 

• Arbeid utført i perioden 

• Avvik 

• Kvalitetssikring 

• Oppsummering  

 

Del B av inneholder følgende vedlegg til rapportens del A: 

• Milepæl- og aktivitetskart for prosjekt KOBOLT og prosjektleder 

• Oppsummering av prosjekt KOBOLT august 2008 

• Prosjektplan for første prosjektår 01.08.07 - 31.07.08 

• Prosjektplan for andre prosjektår 01.08.08 - 31.07.09 

• Sammendrag av Omsorgsplanen 2009 - 2020/25 med handlingsplan 

 

Husbanken og Fylkesmannen har i sine tilsagnsbrev til Kongsberg kommune om støtte til prosjektet, beskrevet hva som 

forventes av rapportering.  Husbanken skriver at “rapporten skal i tillegg til å dokumentere prosjektet og oppnådde 

resultater, inneholde en enkel handlingsplan for hvordan tilskuddsmottaker skal implementere kunnskap og erfaringer 

fra prosjektet i egen organisasjon”.  Fylkesmannen på sin side at “rapporten skal inneholde en beskrivelse av hvordan 

tilskuddet er benyttet, og om målene for bruken av tilskuddet er oppnådd”.  Disse føringene legges til grunn for denne 

rapporten og de beskrivelser og vurderinger som er gjort.  Implementering av kunnskap og erfaringer inn i 

kommuneorganisasjonen er flettet inn i gjennomgang og vurdering av resultatmåla. 

 

Rapporten oversendes   

• Råmann i Kongsberg kommune og prosjektets eier Astrid Sommerstad 

• Husbanken region sør v/Birgit Huse  

• Fylkesmannen i Buskerud, Sosialavdelingen v/Magnhild Budal Pettersen 

• Arbeidsgruppe KOBOLTs medlemmer 

• Leder for Ressurssenter for oppvekstmiljø (ROM) Kjell Guldvåg Staalesen  

 

Rapporten vil bli gjort elektronisk tilgjengelig for Husbanken, Fylkesmannen og Kongsberg kommune 

  

Rapporten er skrevet av prosjektleder for KOBOLT 

 

        Baard Olsen (sign) 
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 1  Bakgrunn og forprosjekt for KOBOLT 

Det ble i 2005 gjennomført en kartlegging i Kongsberg kommune, som omfattet foreldre/andre med omsorgsansvar som 

hadde meldt et behov for bolig og tjenester for sine barn.  Kartleggingen gjaldt aldersgruppen 14 - 18 år og hvilke 

behov de aktuelle barna/ungdommene ville ha etter fylte 18 år i perioden 2006 - 2014.  Det vil si at behov for tjenester 

var meldt inn til Pleie- og omsorgstjenesten samt til den daværende Koordineringstjenesten.  Kartleggingen som var 

anonymisert, viste at disse unge hadde alvorlige problemstillinger i forhold til atferd, aggresjon og psykisk helse.  Det 

ble antatt at disse utfordringene også gjaldt for aldersgruppen under 14 år.  Kartleggingens konklusjon var at kommunen 

sto overfor alvorlige utfordringer i forhold til bolig og differensierte tjenester til personer med psykiske 

problemstillinger.  

Konklusjonen ble gjort kjent for andre kommuner og da primært gjennom Husbankens kommunenettverk.  Flere andre 

kommuner signaliserte at de kjente seg igjen i problematikken og hadde de samme utfordringer, selv om de ikke var 

synliggjort på samme måte.  Kommunene hadde meldt tilbake at de følte seg "handlingslammet" i forhold til å ta tak  i 

utfordringene mht metode og strategi.  Det ville si utvikling av forebyggende tiltak, utvikle innhold og type 

differensierte tiltak inkludert boligutvikling og å synliggjøre de økonomiske konsekvensene  både administrativt og 

politisk.  

På denne bakgrunn ble det tydliggjort et behov for gjennomgang av materialet og en bredere kartlegging.  I forbindelse 

med resultatvurdering, videreføring og nye tiltak i Plan for psykisk helsevern, og på bakgrunn av Boligsosial 

handlingsplan, vedtok Kongsberg kommunestyre 09.11.06 å gjennomføre en fordypet gjennomgang og tverrfaglig 

utredning av situasjonen for barn og unge med "spesielle behov" i Kongsberg kommune.  Dette arbeidet skulle ha et 

boligsosialt utgangspunkt og være fundamentert på mål om å bistå  mht bolig og tjenester til personer som ikke selv 

klarer å skaffe seg bolig, og som har behov for tilrettelagt bolig og differensierte tjenester/mangfoldighet i 

tjenestetilbudet i et framtidig perspektiv.  

 

 

 2  Prosjektmidler og finansiering av KOBOLT 
Kongsberg kommune søkte i mai 2006 henholdsvis Husbanken og Sosial- og helsedirektoratet om prosjektmidler til 

oppstart av et 1-årig prosjekt "Barn og unges psykiske helse - behov for differensierte tiltak".  Husbanken innvilget 

Kongsberg kommune et kompetansetilskudd på inntil kroner 425.000,-  Sosial og helsedirektoratet via Fylkesmannen i 

Buskerud innvilget likeledes tilskudd på 460.000,- fra to ulike kapitler over statsbudsjettet, benvent som tilskudd til 

utredning av unge med psykiske lidelser samt tilskudd til styrking og utvikling av oppfølgingstjenester i bolig for 

bostedsløse.  Det framgår av prosjektsøknaden at Kongsberg kommune skulle bidra med tilsvarende sum som de 

samlede tilskudd fra Husbanken og SHdir/Fylkesmannen.  Prosjektet ble startet 01.08.07.  Rådmann i Kongsberg 

kommune som prosjekteier, besluttet i mars 2008 å videreføre prosjektet med et(1) år fram til 31.07.09.  Det ble i den 

sammenheng sendt søknad til Husbanken og SHdir/Fylkesmannen om videre økonomisk tilskudd.  

SHdir/Fylkesmannen avslo søknaden med begrunnelse i nye stalige føringer som prioriterte støtte til arbeid direkte inn i 

boliger i det boligsosiale arbeidet.  Husbanken vedtok å videreføre sin støtte og tilskudd til prosjektet med ytterligere 

425.000,- under forutsetning av en spissing av forhold knyttet til kommunens ansvar for planlegging og fremskaffelse 

av boliger, og prosessen rundt bosetting i varig bolig.  Dette ble tydliggjort og vektlagt i prosjektplan for prosjektår 2. 
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 3  Prosjektplan med målsetting, mandat og organisering 

I prosjektsøknadens til Husbanken og SHdir/Fylkesmannen definerer prosjektets mandat:   

Det skal gjennomføres en fordypet gjennomgang og tverrfaglig utredning av situasjonen for barn og unge med spesielle 

behov i Kongsberg kommune.   

Prosjektet skal et spesielt fokus på: 

1. Forslag til differensierte og forebyggende tiltak mens barna/de unge er under 

foreldrenes omsorgsansvar 

2. Utrede fremtidig behov mht. bolig og tjenester etter fylte 18 år.   

  Metode vedr pkt. 2: Gjennomføre kvalitativt intervju med brukere og eventuelt foresatte. 

     Utarbeide individuell plan med fokus på punktene i mandatet. 

     Systematisere denne informasjonen for å få en helhetlig oversikt over  

     framtidig situasjon. 

     Utvikle metode og verktøy for framtidig behov på individnivå til oversikt 

     på systemnivå.     

     Samarbeide med programvareleverandør. 

Prosjektet skulle utrede utfordringene i en 10-års periode, og det skulle etableres en prosjektorganisasjon med styrings-, 

arbeids- og referansegruppe.  Brukerorganisasjoner og eksterne samarbeidspartnere skulle involveres.  Prosjektet skulle 

gjennomføre intervju med ungdommene og/eller foreldrene til barn og unge med nevnte utfordringer.  Systematisering 

av denne informasjonen vil kunne gi "et mer relevant og holdbart bilde av den helhetlige og framtidige situasjonen". 

Det skulle arbeides for å utvide/etablere en metode og verktøy for å nytte informasjon om framtidige behov på 

individnivå til en helhetlig systematisert og anonymisert oversikt på systemnivå.  Det kunne i denne sammenheng være 

aktuelt å inngå samarbeid med Visma Unique for å ta i bruk og evt bidra til å videreutvikle deres programvare for 

individuell plan - SamPro. 

 

Prosjektet ble innledet i august 2007 med opprettelse av prosjektorganisasjon samt drøfting og forståelse av prosjektets 

mål, mandat og metoder.  På denne bakgrunn ble prosjektet gitt nytt navn og kalt KOBOLT etter utledning av de 

uthevede bokstavene i “KOngsberg KOmmunes KOmmende Behov for BOLiger og Tjenester". 

 

Prosjektplan!  

Det ble utarbeidet prosjektplaner for begge prosjektår.  Disse følger vedlagt og definerte: 

Målgruppe: Barn og unge med langvarige og sammensatte behov! 

 

Formål: Samarbeid satt i system! 

   Forebyggende tiltak!  

   Livsfaseplanlegging!  

   Differensiert og helhetlig tjenestetilbud! 
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Hovedmål for første prosjektår - 01.08.07 - 31.07.08! 

 Effektmål (Virkning på sikt!):  

• Bedret oversikt over framtidig tjeneste- og boligbehov. 

• Bedret samhandling om barn og unge i målgruppen. 

• Tilrettelegging og oppbygging av alternative boformer i Kongsberg kommune. 

• Ta i bruk et databasert verktøy på systemnivå.  Hensikt: Bedret forutsetning for økonomisk styring av 

framtidig tjeneste- og boligbehov. 

• Økt brukermedvirkning med bruk av Individuelle Plan (IP) 

• Videreutvikling av tilpassede og forebyggende tiltak. 

 

 Resultatmål (Hva skal realiseres?): 

• Statusrapport for deltakelse i utvikling av et databasert verktøy som på systemnivå skal gi oversikt over barn 

og unge mellom 0 – 20 år med behov for sammensatte tjenester.  

• Dokumentasjon og statusrapport som bidrar til å synliggjøre framtidige behov.  Dokumentasjonen skal ses i et 

10-års perspektiv og ha spesielt fokus på alternative boformer og tilhørende tjenester.  

• Utarbeidet IP med aktiv brukermedvirkning for et vist antall brukere. 

• Forslag til konkrete forebyggende tiltak. 

  
 Prosessmål (Aktiviteter under arbeidet!): 

• Tverrenhetlig samhandling og lojalitet til arbeidet med prosjektets formål. 

• Aktiv deltakelse og oppfølging av vedtak gjort av styrings- og arbeidsgruppa. 

• Felles forståelse av utfordringene og innsats for å nå resultat- og effektmålene. 

• Dialog med brukerorganisasjoner og enkeltmennesker med behov for tjenester. 

• Utadrettet virksomhet og kommunikasjon med tjenesteytende enheter.  

• Deltakelse i utviklingsarbeid av programvare og samarbeid med programleverandør. 

• Samarbeid med andre og sammenlignbare prosjekt. 
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På bakgrunn av arbeidet og evalueringer gjort av KOBOLTs styrings- og arbeidsgruppe det første prosjektåret, samt 

klare føringer fra Husbanken om retning for det videre arbeidet for å kunne støtte en videreføring av prosjektet med et 

andre og siste år, ble hovedmål for andre prosjektår revidert og noe endret.   

 

Hovedmål for andre prosjektår - 01.08.08 - 31.07.09! 

 Effektmål (Virkning på sikt!):  

• Kontinuerlig oversikt over framtidig tjeneste- og boligbehov for målgruppen. 

• Tilrettelegging, framskaffelse og oppbygging av boliger for målgruppen i Kongsberg kommune. 

• SamPro brukes som elektronisk verktøy for individuell plan(IP) i Kongsberg kommune.  Fokus på 

brukermedvirkning og samhandling. 

• En videreutvikling av SamPro hvor det inngår elementer av kartlegging av tjeneste- og boligbehov for 

målgruppen, er tatt i bruk.  Kartleggingen skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag for fremskaffelse av bolig 

og tjenester for målgruppen. 

• Kontinuerlig fokus på samhandling internt i den kommunale driften og med eksterne samarbeidspartnere om 

barn og unge i målgruppen. 

• Videre- og nyutvikling av tilpassede og forebyggende tiltak for barn og unge. 

 

Resultatmål (Hva skal realiseres?): 

• Dokumentasjon som bidrar til å synliggjøre framtidige behov basert på kartlegging  i form av intervju og IP.  

Dokumentasjonen skal ses i et 10-årspersepektiv og ha spesielt fokus på alternative boformer og tilhørende 

tjenester. 

• Resultatene av kartleggingen skal danne grunnlag for planlegging, administrative og politiske vedtak og 

oppbygging av egnede boliger og tjenester for målgruppen. 

• SamPro fases inn som redskap for IP i Kongsberg kommune. 

• Konkrete forebyggende tiltak implementert i driften. 

• Deltakelse i prosjekter knyttet til nyutvikling av forebyggende tiltak. 

• Statusrapport for deltakelse i videreutvikling av SamPro som på systemnivå skal gi oversikt over barn og unge 

mellom 0 -20 år med behov for bolig og sammensatte tjenester. 

 

Prosessmål (Aktiviteter under arbeidet!): 

 Prosessmålene for andre prosjektår var identiske med prosessmål for prosjektets først år med et tillegg: 

• Samarbeid med kommunale enheter og seksjoner med fokus på planlegging, fremskaffelse  og bosetting i 

boliger for målgruppen. 
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Organisering! 

Kongsberg kommune ved rådmann Astrid Sommerstad, har stått som eier av prosjekt KOBOLT.  

Rådmannen har videre ledet prosjektets styringsgruppe som foruten rådmann og assisterende rådmann, har bestått av 

ledergruppen i Kongsberg kommune.  Det vil for første prosjektår si enhetslederne for tekniske tjenester, barnehage-, 

undervisnings-, sosial-, helse-, pleie-og omsorgs- og kulturtjenesten.  Kongsberg kommune gjennomførte i 2008 er 

oganisasjonsendring og reduserte antall enheter.  Det andre prosjektåret har styringsgruppa foruten  rådmann og ass. 

rådmann,  bestått av lederne for enhetene oppvekst, helse- og sosial, kultur og pleie- og omsorg.  

Prosjektet har vært ledet av prosjektleder Baard Olsen, i tett samhandling med arbeidsgruppen som har bestått av 

seksjonsledere fra de ulike enhetene i Kongsberg kommune:    

 Arbeidsgruppen - første prosjektår: 

  Sidsel Johnsrud   ledende helesøster/konst. helsesjef, Helsetjenesten 

  Elisabeth Lyshaug   leder barneverntjenesten, Sosialtjenesten 

  Helen Lippert Eidem  leder psykiatriseksjonen, Pleie- og omsorgstjenesten 

  Cherif Ousman  leder integreringsseksjonen, Kulturtjenesten 

  Kari Saga   leder av Utviklings- og forvaltningsavdelingen, Pleie og omsorgstjenesten 

  Birger Sauro   rådgiver på skolekontoret, Undervisningstjenesten 

  Kari Løken Thorsen   rådgiver på barnehagekontoret, Barnehagetjenesten 

 Arbeidsgruppen - andre prosjektår: 

  Sidsel Johnsrud   seksjonsleder helsestasjon for barn og unge, Helse- og sosialenheten 

  Elisabeth Lyshaug   seksjonsleder barnevern, Helse - og sosialenheten 

  Ann Flåten   seksjonsleder psykisk helse, Pleie- og omsorgsenheten 

  Nina Søia   seksjonsleder integrering, Kulturenheten 

  Kari Saga   leder av forvaltningsavdelingen, Pleie og omsorgsenheten 

  Birger Sauro    rådgiver i Ressurssenter for oppvekstmiljø(ROM) 

  Kari Løken Thorsen   rådgiver i Ressurssenter for oppvekstmiljø(ROM) 

 Arbeidsgruppen har begge år vært utvidet med møterett for: 

  Asbjørn Langås -  leder av PPT-OT for Kongsberg og Numedal 

  Marit Steigre -  leder av BUP ved Blefjell sykehus, Kongsberg 

  Wivi-Ann Bamrud - leder av NAV, Kongsberg 

 

Prosjektet har hatt en referansegruppe bestående kontaktpersoner fra Husbanken og Fylkesmannen i Buskerud. 

Første prosjekt år: Birgit Huse -   Husbanken region sør, Drammen 

   Anka Langeby -   Helseavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud 

   Magnhild B.Pettersen - Sosialavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud   

 Andre prosjektår: Tor Henriksen -  Husbanken region sør, Drammen 

 

KOBOLT har samarbeidet  med Anne Muggerud, spesialrådgiver i Kongsberg kommune i forbindelse prosjektet 

generelt og  prosjektets tilknytning til utarbeidelse av omsorgsplanen spesielt. Prosjektetleder ble organisatorisk 

knyttet til Ressursenter for oppvekst(ROM) andre prosjektår, og ble fulgt tett opp av Kjell Guldvog Staalesen. 
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 4  Arbeid utført i prosjektperioden – 01.08.07 – 31.07.09 

5.1 Aktiviteter gjennomført i perioden. 

Det vises til Milepæl- og aktivitetskart som ved denne sluttrapporten i del B  Dette kartet beskriver i kortfattet form 

aktiviteter og milepæler med rapportering fra arbeidet i KOBOLT mht hva som planlagt og gjennomført.  Milepæl - og 

aktivitetskartet vises at det er utført et godt stykke arbeid i forbindelse med prosjektet.  En stor del av dette arbeidet vil 

bli beskrevet og trukket inn i gjennomgang og vurdering av måloppnåelse for resultatmål. 

 

 5.2 Ressurser brukt i perioden! 
Buskerud kommunrevisisjon IKS ved revisor Reidun Trollerud har utarbeidet to revisoruttalelser  i forbindelse med 

kontroll av prosjektet for å kunne bistå Husbanken  i vurderingen av riktigheten av rapporter fra Kongsberg kommune. 

Revisoruttalelsene er videreformidlet Husbanken.  Uttalelsene vedlegges  ikke i del B grunnet følgende bemerkning fra 

revisor: "Uttalselsen er kun ment å skulle distribueres til Husbanken".    Uttalelsen omfatter kontrollhandling av 

kompetansetilskudd til prosjekt KOBOLT, opprinnelig benvent "Barn og unges psykiske helse - behov for differensierte 

tiltak",  for prosjektår 1 og 2.  Det vil si  periodene 08/2007 -07/2008  og 08/2008 - 07/2009.  Utgifter og inntekter 

stemmer med det som er registrert i kommuneregneskapet.  Utgiftene tilhører prosjektet, og revisors arbeid har ikke 

avdekket vesentlige feil eller avvik. 

Total søknadssum for opprinnelige prosjekt var 865.000,- til lønnskostnader til et(1) årsverk prosjektstilling inklusive 

sosiale utgifter, prosjektledelse/veiledning, driftsutgifter samt midler til delfinansiering av videreutvikling  SamPro 

(webbasert samhandlingsverktøy for IP).  Kommunen ville stille en tilsvarende sum til rådighet gjennom  

personalressurs  (arbeids- og styringsgruppe, rådmannsteam m.fl.), kontor og egenandel til utvikling og implemenering 

av dataverktøyet for IP. 

Prosjektets budsjett med finansieringsplan framgår av søknad om kompetansetilskudd til Husbanken, datert 03.05.06.  

Prosjektets første år var finansiert med kroner 425.000 fra Husbanken og kroner 440.000 fra Sosial- og helsedirektoratet 

v/Fylkesmannen i Buskerud.  Det er gjort oppmerksom på at det av tilsagnsbrev fra Fylkesmannen framgår at prosjektet 

er tildelt kroner 460.000, mens det i realiteten er inntekstført et tilskudd på kroner 440.000.  Dette er dokumentert  

gjennom revisorrapport av 25.04.08 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS. 

 

Det framgår av revisjonsrapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS datert 01.12.08, at det samlede beløp som ble 

rapportet brukt for prosjektets første år, 01.08.07 – 31.07.08, var 735.000,- 

Hovedårsak til at prosjektet hadde et mindreforbruk jfr.de budsjetterte og innvilgede midler på 130.000,-, skyldes 

primært lavere utgifter spesielt knyttet til delfinansiering av verktøy Sampro.  Dette samhandlingsverktøyet for 

individuell plan vil ikke bli tatt i bruk før i løpet av prosjektets andre år.  Dette skyldtes interne datatekniske 

utfordringer i Kongsberg kommune samt en re-/nyorganisering av arbeidet knyttet til koordinering av tjenester for 

brukere med langvarige og sammensatte behov. Dette førte til at utgifter som var planlagt til første prosjektår ble 

forskjøvet til andre prosjektår. 

Husbanken utbetalte 425.000,- i kompetansetilskudd 12.12.08 inkl.mindreforbruk på 130.000,- under forutsetning av at 

midlene ble belastet i løpet av andre prosjektår.  Husbanken innvilget likeleledes den 15.04.2008 et kompetansetilskudd 

for andre prosjekt år på 425.000,-  Det framgår videre av revisjonsrapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS  for 

andre prosjektår, at samlede beløp som rapporteres brukt var 788.590,-.  Revisorattesten bekrefter at de samlede 

kompetansetilskuddsmidler fra Husbanken er brukt i samsvar med søknad og tilsagnsbrev. 
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 5.3 Grad av måloppnåelse! 

Gjennomgang og vurdering av måloppnåelse for prosjektets resulatatmål er delt for første og andre prosjektår.  Dette 

fordi målbeskrivelsen av resultatmåla er konkret målbare.  Effektmål og prosessmål for første og andre prosjektår 

trekkes kort med  i den avsluttende oppsummering.  Dette fordi det ligger et større skjønn i vurderingen av effekt og 

virkning på sikt samt av prosessen og aktiviteten under prosjektarbeidet. 

  

 5.3.1  Gjennomgang og vurdering av Resultatmål (Hva skal realiseres?) for  

  1.prosjektår: 

5.3.1.1 Rapport for deltakelse i utvikling av et databasert verktøy som på systemnivå skal gi oversikt over 

barn og unge mellom 0 – 20 år med behov for sammensatte tjenester.  

Status: KOBOLT innledet samarbeid med Visma Unique høsten 2007.  Representanter for firmaet gjennomførte en  

presentasjon av SamPro - elektronisk brukerstyrt samhandlingsverktøy for IP - for brukerorganisasjoner, enhetsleder og 

rådmann.  Rådmann og enhetsledere var positive til å ta Sampro i bruk som verktøy for individuell plan og 

forhandlinger med Visma Unique ble igangsatt.Bruksrettsavtale av SamPro i Kongsberg kommune skulle ses i 

sammenheng med utviklingsavtalen som Visma Unique og KOBOLT skulle inngå mht videreutvikling av 

samhandlingsverktøyet for IP.  Kontrakt ble utarbeidet og underskrevet av rådmannen  på vegne av Kongsberg 

kommune februar 2008. 

Kongsberg kommune og prosjektets deltakelse i videreutvikling av programmet har som viktig forutsetning at Sampro i 

nåværende versjon, tas i bruk i kommunen for å oppnå en nødvendig erfaringsbakgrunn.  Implementering, koordinering, 

opplæring og drift av dagens  SamPro ble drøftet internt med rådmann, personer i nøkkelposisjoner i kommunen og 

med enhetsledergruppa.  Kursing av lokale administratorer samt en gruppe med koordinatorer for individuell plan ble 

påbegynt.   

Prosjektleder var i jevnlig kontakt med produktansvarlig for SamPro i Visma Unique våren 2008. Det er avholdt 

møter/arbeidsdager  med Visma Unique`s  produktansvarlige for SamPro med fokus på elementer Kongsberg kommune 

ønsker skal inn i en nyutviklet versjon av verktøyet for IP.  Det er verd å merke seg at også andre kommuner som 

benytter SamPro har gitt tilbakemeldinger til Visma Unique om ønske/behov for videreutvikling av programmet og dets 

funksjonalitet, slik at kommunene kan få et kontinuerlig og mest mulig oppdatert bilde av framtidige behov mht bolig 

og tjenester.  

Rådmannsutvalget i regionen er informert om arbeidet vedr. SamPro.  Det er inngått samarbeidsavtale på systemnivå 

mellom Blefjell sykehus, samarbeidskommunene og brukerorganisasjonene hvor intensjonen og er en felles 

løsningen/metode for IP.  På bakrgunn av prosjekt KOBOLT vil Kongsberg kommune kunne medvirke til at øvrige 

kommuner i regionen  tar i bruk SamPro. 

 
 
5.3.1.2 Dokumentasjon og statusrapport som bidrar til å synliggjøre framtidige behov.  Dokumentasjonen 

skal ses i et 10-års perspektiv og ha spesielt fokus på alternative boformer og tilhørende tjenester.  

Status: Som det vises til i punktet over, innledet KOBOLTsamarbeid med dataprogramleverandøren Visma Unique 

mht til videreutvikling av SamPro for å bidra til synliggjøring av framtidige behov.  Det var og er avgjørende for å 

oppnå KOBOLTs målsetting på sikt at et slikt samhandlingsverktøy mellom bruker og  tjenesteapparat blir tatt i bruk.  

Det viste seg at implementeringen av programmet i sin nåværende form i den kommunale driften,  har tatt lengre tid enn 
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forventet.   Dette skyldes ulike forhold.: 

Det ble klart i løpet av første opplæringsfase våren 2008 at SamPro ikke kunne brukes funksjonelt internt i Kongsberg 

kommune.  Dette skyldtes følgende: 

 Det er vedtatt å bruke kun åpen programvare  i den kommunale virksomheten.  

 Vår daværende versjon av Opera nettleser tillot oss ikke å arbeide/skrive i SamPro.  

 Oppdatering av Opera nettleser til nyere versjon som lar oss bruke SamPro funksjonelt vil installeres på 

 kommunens server høst 2008. 

 Kongsberg kommune har vært gjennom en intern omorganisering som har påvirket innføringen av SamPro.  

 Det ble i april/mai 2008 vedtatt administrativt og politisk at det skulle gjennomføres endringer mht ansvar for 

 koordinering av tjenester for brukere med langvarige og sammensatte behov med rett til individuell plan.  Det 

 koordinerende arbeidet skulle i størst mulig grad overføres til ansatte i ulike tjenesteytende seksjoner.  I 

 organisasjonsformen som gjaldt fram til sommeren 2008, ville de fire koordinatorene som tjenestegjorde i 

 stabsenhet hos rådmannen, hatt et naturlig ansvar for å ta ibruk SamPro i det koordinernde arbeidet med 

 individuell plan for mange av sine ialt 220 brukere.  En konsekvens av de interne endringer ble at 

 opplæring av nye koordinator i driftsorganisasjonene må finne sted, før de kunne ta i bruk SamPro.  

 Opplæringen skulle planlegges og gjennomføres tverrenhetlig, og ble igangsatt i løpet av KOBOLTs 

 andre prosjektår.  

 

Parallelt med arbeidet knyttet til det brukereide programmet for IP,  inklusive en videreutviklet versjon av dette 

verktøyet, igangsatte KOBOLT en kartlegging av fremtidig behov for bolig og tjenester i et 10-års perspektiv.  Det var 

ønskelig med en tverrenhetlig tilnærming til kartleggingen.  Seksjonsledere for  enhetene som har oversikt over større 

eller mindre deler av målgruppen - «Barn og unge med sammensatte og langvarige behov for tjenester» - ble trukket 

inn.  Hver av enhetene sitter med egne erfaringer og oversikt over «sine» brukere, men kommuneorganisasjonen hadde 

samlet sett ikke hatt en god nok oversikt.  For at prosjekt KOBOLT skulle fremvise en kartlegging som skulle gi et mest 

mulig korrekt og oversiktlig bilde av fremtidige behov for bolig og tjenester uavhengig bruk av SamPro, var det 

avgjørende å komme i kontakt med flest mulig relevante brukere.  Informasjonsinnhenting skjedde ved "frivillig 

intervju", hvor foresatte og barnet/ungdommen/den unge voksne selv ble inviteret til å formidle ønsker og tanker om 

fremtidige behov for bolig og tjenester i dialog med prosjektleder.  Kontakt mellom bruker i den aktuelle målgruppen 

og KOBOLT ble opprettet via ulike enheter i Kongsberg kommune. Forvaltningsavdelingen sendte forespørsel til 

foresatte til barn og ungdommer samt unge voksne født mellom 1990 – 1999 hvor det var innvilget omsorgslønn, om å 

ville delta i en samtale med prosjektleder for KOBOLT.  Koordineringstjenesten sendte forespørsel til 

brukere/pårørende av tjenesten, som var  født mellom 1987 – 2001, om de vil delta i en samtale med prosjektleder.  

KOBOLY fikk navnene på de brukere som hadde svart positivt på henvendelsen, og som sa seg villige til å bli kontaktet 

for samtale.  Intervjuene som har kommet i stand på bakgrunn av forespørselene fra Forvaltningsavdelingen og 

Koordineringstjenesten, ble avsluttes i juni 2008.  
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 Kartleggingsstatus 
 Status for kartleggingen etter første prosjektår var: 

Dato Antall 

henvendelser 

Svart "Ja" på 

henvendelse   

Gjennomført 

samtale 

Ikke gjennomført 

pr dd av ulike 

grunner 

Svart «Nei» 

på 

henvendelse 

Ikke svart 

på 

henvendelse 

Flyttet ut 

av 

kommunen 

31.07.08 99 59 54 5 16 18 1 

 For videre utdyping av kartleggingen og oppsummering av funnene, vises det til vedlegget Oppsummering fra 

 prosjekt  KOBOLT – august 2008. Denne framstillingen og andre rapporter fra KOBOLT fungerte som 

 underlagsdokumentasjon til Kongsberg kommunes Omsorgsplan med hovedvekt på perioden 2009 – 2020 med 

 videreføring.  Følgende hovedpunkter inngikk i samtalene vedrørende brukeres egne ønsker for framtid: 

1. Fremtidig tjenestebehov knyttet til bolig med grad av bistand- /assistansebehov og boevne. 

 («Ikke – middels – stort»  samt «ikke tatt stilling»). 

2. Tidspunkt i forhold til økonomiplanperiodene. 

3. Eieform! 

4. Type bolig! 
 
 
5.3.1.3 Utarbeidet IP med aktiv brukermedvirkning for et vist antall brukere. 

Status: Det ble gjennomført intervju med foreldre og videreformidlet kontakt til andre brukere, med tanke på deltakelse 

i utprøving av et brukerstyrt elektronisk samhandlingsverktøy for IP.  Disse ble forespurt grunnet kompetanse og 

erfaring med bruk av PC samt interesse for å ta del i utviklingen av IP for sitt/sine barn/ungdom.  Det er et viktig 

suksesskriterium at utprøverne er motiverte og ønsker å bidra til  utvikling.  Den konkrete utarbeidelsen av IP er 

avhengig av implementeringsprosessen av brukerverktøyet Sampro.  Det vises til forrige kulepunkt  mht hvorfor 

innføringen av SamPro har gått seinere enn forventet.  Hensikten ved en utprøving var å gi kommunen og Visma 

Unique erfaringer og innspill til videreutviklingsprosessen av SamPro til også å bli et kartleggingsverktøy.  

Målsettingen på sikt er at flere av brukerne benytter et viderutviklet SamPro slik at kommunen oppnår bedret 

systematikk og oversikt i kartleggingen.  Med denne målsettingen som bakteppe, var det positivt at KOBOLT ble 

videreført for et andre  prosjektår. 

 

5.3.1.4 Forslag til konkrete differensierte og forebyggende tiltak. 
Status:  Begrunnelsen for den sterke vektleggingen av forebyggende tiltak i prosjekt KOBOLT, var og er ønsket og 

viljen til å snu den negative trenden mht helsesvikt, rusproblematikk, bostedsløshet og passiv  stønadsmottak.  

Prosjektet har innhentet informasjon fra driftsenhetene vedr dagsaktuelle utfordringer og  forslag til forebyggende 

arbeid og tiltak. 

KOBOLT har samarbeidet med og fått innspill fra interessenter som  BUP v/ Blefjell sykehus,  PPOT - Kongsberg og 

Numedal, NAV – Kongsberg, brukerorganisasjoner (Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Kongsberg 

kommune,  Mental  helse – Kongsberg,  LPP – Buskerud, ADHD – Buskerud, NFU – Kongsberg), BUFETAT – 

Kongsberg og Politiet. 

Representanter for KOBOLT har deltatt på konferanser og innledet samarbeid med prosjekt – internt i kommunene og 

eksternt.  Oppsøkende virksomhet til/erfaringsutveksling med andre kommuner er gjennomført. 

Det vises til dokumentet «Oppsummering av prosjekt KOBOLT»  av august 2008 mht noe mer utdyping av  forslagene, 
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som her følger i stikkordsform: 

� FORELDRESKAPET!  Å styrke foreldrene i rollen og funksjonen som foreldre ses på som det viktigste  

forebyggende tiltaket! 

Prosjektet ønsker å peke på nye ulike forebyggende tiltak som vil kunne styrke nettopp foreldreskapet: 

FAMILIESENTER 

BRUKERPANEL  

FORELDRESKOLE  

«KOMBINASJONSHUS – FLERBRUKSHUS»  

Foreldre til barn og unge med langvarige og sammensatte behov, har gjennom kartleggingsarbeidet knyttet 

til framtidig behov for bolig og tjenester, formidlet innspill.  Dette er idèer og forslag til tiltak som i følge 

foreldrene selv vil fungere forebyggende og avlastende og å øke deres muligheter til å mestre 

omsorgsoppgavene: 

Bistand til tilpasninger av boliger – både utvendig og inne. 

Videreutvikle avlastningsordninger gjennom fritidstilbud. 

Tilsyn i skole- og SFO-stengte perioder. 

Tilsyn og støtte før skolestart og etter skoleslutt for barn fra 10-års alder. 

Aktivitetstilbud og forebyggende tiltak for søsken av barn og unge med langvarige og sammensatte 

behov. 

Transport til/fra SFO og  ikke kun til/fra skole. 

Utvide og videreutvikle tilrettelagte arbeidstilbud eventuelt dagtilbud/dagsenter for ungdom og 

voksne med ulik grad av funksjonshemming 

  Gode avlastningsordninger i form av aktivitetstilbud og tiltak i regi av kulturtjenesten som for  

  eksempel fritidskontaktordninger individuelt og i grupper, er viktig for mange i foresattegruppen.  

 

� SAMHANDLING internt i kommuneorganisasjonen i arbeidet med barn og unge. 

Med ny organisasjonsform og færre enheter samt tydeliggjøring av den enkelte seksjons ansvar, vil  

Kongsberg kommune ha et godt grunnlag for å videreutvikle et felles oppvekstperspektiv,  bedre kontinuitet i 

oppfølgingsprosessen og nærhet til bruker!  Det anses som et suksesskriterium å øke den tverrfaglig 

kompetanse og tilstedeværelse på barn og unges arena, og å videreutvikle tette bånd til f.eks. NAV, politi og 

2.linjetjeneste. 

KOBOLT peker på tiltak til videreutvikling, utprøving og iverksetting i det forebyggende arbeidet: 

LAVTERSKEL PSYKISK HELSETJENESTE!   

OPPLÆRING/KOMPETANSEHEVING AV DE ANSATTE.   

NETTVERKSBYGGING og kjennskap til/om hverandre og de ulike tjenester!   

DRIFTSMØTE som et forum for representanter fra ulike enheter/seksjoner.   

ERFARINGSUTVEKSLING med andre kommuner med fokus på god praksis og god samhandling!  

LOS-virksomhet!   

OPPRETTELSE AV LOS-TJENESTE på sikt.   

DØGNKONTINUERLIG TVERRFAGLIG VAKTTEAM/RESSURSTEAM 24 – 7 – 365 
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� Igangsatte og videreutvikling av forebyggende tiltak og prosjekter i 2008 innenfor Oppvekstenheten 

hvor KOBOLT har deltatt i prosesser i planleggings- og tidlig gjennomføringsfase. 

ALTERNATIVE LÆRINGSARENAER PÅ UNGDOMSSKOLETRINNET! 

KONSULTASJONSTEAM!   

FAGTEAM - UNGDOMSSKOLE!   

GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING PRIORITERES! 

STYRKE GENERELL SPRÅKOPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE. 

PPOT spisser sin kompetanse inn mot henholdsvis arbeid mot grunnleggende opplæring, atferd 

(sosioemosjonelle utfordringer) og styrking av oppfølgingstjenesten i videregående skole. 

 

� Andre forebyggende tiltak 

INN PÅ TUNET! 

KULTUR – OG VENNSKAPSGRUPPER.   

NETTVERKSAMLINGER for spesialpedagoger/spesialpedagogiske team fra oppvekstenhet og PPOT. 

UNDERVISNING OM PSYKISK HELSE! 

STYRKE SOSIALLÆRERFUNKSJONEN OG SKOLEHELSESØSTERTJENESTEN!  

SOSIALLÆRER PÅ BARNESKOLEN!   

SKOLETEAM! 

PRESENTASJON OG SYNLIGGJØRING AV HJELPEAPPARAT/SIKKERHETSNETT  

DE KRITISKE OVERGANGENE.  

VIDEREUTVIKLING AV IDRETT-/KULTURANLEGG. 

 

Arbeidet i KOBOLT regi hadde ved avslutning av prosjektets første år fokus på følgende mht forebyggende tiltak: 

 Vurdering og prioritering av foreslåtte tiltak. 

 Vurdering om hvorvidt tiltakene kan iverksettes innenfor dagens økonomiske- og personalmessige rammer, 

 eventuelt om de må inkluderes i budsjett-/økonomiplanarbeidet. 

 Implementering av tiltak i kommuneorganisasjonen. 

 Videre informasjonsinnhenting fra brukerorganisasjoner og enkeltpersoner, den interne kommunale 

 organisasjon, eksterne inspiratorer/informanter og samarbeidspartnere med tanke på forebyggende arbeid. 
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 5.3.2  Gjennomgang og vurdering av Resultatmål (Hva skal realiseres?) for  

  2.prosjektår: 

5.3.2.1 Dokumentasjon som bidrar til å synliggjøre framtidige behov basert på kartlegging  i form av 

intervju og IP.  Dokumentasjonen skal ses i et 10-årspersepektiv og ha spesielt fokus på alternative boformer 

og tilhørende tjenester. 

KOBOLT gjennomførte en omfattende kartlegging ved hjelp av intervju av foreldre både med og uten barn/ungdommer 

i løpet av KOBOLTs første prosjektår.  Sammenfatning av denne kartleggingen ble gjort innledningsvis i andre 

prosjektår og ble som nevnt på side 12, skriftliggjort i en egen oppsummering. Denne oppsummeringen som følger 

vedlagt i Del B, dokumenterer prosjektets funn og synliggjør framtidige behov fram mot 2020.  Kartleggingen viser 

konkret at i underkant av 50 barn/unge med høy sannsynlighet vil trenge bistand til bolig og tjenester i perioden.  

 

Dokumentasjonen synliggjorde en rekke forhold og framtidige behov knytte til bolig og tjenester: 

Foreldrene og de ungdommene som har deltatt i en samtale om framtidige behov knyttet til bolig og tjenester, 

representerer en svært uensartet brukergruppe.  De har det til felles at de tilhører gruppen barn/ungdom/unge voksne 

med langvarige og sammensatte behov, men må forøvrig oppfattes som enkeltindivider.  De fleste brukerne og foresatte 

har i liten grad definert eksakt hvilket år når utflytting fra nåværende bolig og hjem skal/må finne sted.  Det er 

uavhengig av om barnet/ungdommen har behov for bistand til bolig og tjenester eller ikke.  Det å vurdere det riktige 

tidspunktet/år for den enkelte, er en fortløpende prosess.  De fleste mener at det vil være naturlig at barnet/ungdommen 

flytter ut rundt 20 års alder.  Det er en rekke foreldre til barn med langvarige og sammensatte behov, som ikke har gjort 

seg endelige tanker om problematikk knyttet til framtidig bolig inklusive tjenestebehov.   En rekke foresatte er klare på 

at barnet/ungdommen til tross for at det per i dag har langvarige og sammensatte utfordringer,  ikke vil ha behov for 

bistand hverken til anskaffelse av bolig eller tjenester.  Foreldre har gjennomgående og uavhengig av hverandre tatt opp 

og poengtert momenter som bør vektlegges som premisser i de videre kommunale planprosesser: 

• Mål om størst mulig grad av selvstendighet for det enkelte individ.  Foreldre er opptatt av at 

sønnen/datteren i størst mulig grad gis mulighet til å leve selvstendige liv ut fra egne forutsetninger.   

• Å ikke skille seg ut!  Mange av foreldrene sier at barna/ungdommen/de unge voksne i minst mulig grad 

vil/ønsker å skille seg ut og/eller vil være annerledes.   

• Et klart flertall har et ønske om at datteren/sønnen på sikt, skal eie sin egen bolig.  Dette gjelder spesielt 

for brukere som må ha bistand til permanent bolig med tjenester.  Dette begrunnes med at "man betaler til 

seg selv". 

• Det er et stort informasjonsbehov om økonomiske forhold knyttet til boliger. 

• Et klart flertall ønsker at en eventuell framtidig bolig er plassert i sentrum eller i et bynært område/tettsted. 

Begrunnelsene er mange:   

Foreldre er opptatt av vennskap.  De vektlegger mulighet og tilrettelegging for høy grad av sosialt liv. 

De er på samme måte engstelig og bekymret for isolasjon og ensomhet, og ønsker boformer og 

stedsvalg som kan kan redusere denne muligheten.  

Det er lettere å bo sentrumsnært fordi en rekke av brukerne ikke vil komme til å kjøre egen bil, og 

dermed være avhengig av offentlig transportmidler, familie, venner og andre 

Butikker, offentlige og private institusjoner samt kulturelle aktiviteter er i relativ nærhet. Unntaket 

med hensyn til plassering av framtidig bolig, er foreldre til flere jenter i ungdomsalder som kan tenke 
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seg at døtrene kunne bo og eventuelt ha arbeid/dagaktivitet på gård. 

• Foreldre og brukere er opptatt av å være med både i forkant og under selve prosessen  knyttet til 

framskaffelse av bolig.  Det kan dreie seg om: Hvor en eventuell bolig skal ligge?  Hvilke andre personer 

eller "grupper" som eventuelt brukeren skal bo "sammen med" eller i nærheten av,  dersom det er snakk 

om samlokaliserte- og/eller bofellesskapsløsninger!  De er opptatt av utforming av leiligheten og   

økonomiske betingelser. 

• Foresatte er opptatt  av kvaliteten knyttet til tjenestene i en eventuell bolig, og vektlegger personlig 

egnethet samt kompetanse og kontinuitet i personalet.  

• Flere foreldre tar til orde for «Treningsbolig/overgangsbolig».  Mange foreldre er svært usikre på om den 

unge vil klare å mestre overgangen til å bo alene. De mener at den unge ikke har tilstrekkelige 

boferdigheter, og ser for seg at sønnen/datteren burde kunne lære konkrete handlinger som å vaske, lage 

mat, handle osv i en "treningsbolig".  Dette for å oppøve mestringsferdigheter, og for å kunne stå bedre 

rustet  til å bo mer selvstendig på et seinere tidspunkt.  Foreldre mener dette ville bli oppfattet som en 

trygg setting både for bruker og  dem selv i en overgangsfase. 

• Alternativet til opprettelse av treningsboliger kan være ambulerende team med spesiell kompetanse på 

oppfølging av (nyetablerte) beboere.   

• Flere foreldre vil gjerne utbedre og tilpasse egne hjem slik at de kan ha ansvars- og omsorgsoppgave for 

sine barn/ungdom/unge voksne over en lengre periode enn de i sin nåværende bolig har mulighet til. 

 

Dokumentasjonen som er framskaffet gjennom KOBOLTs kartleggingsarbeid må ses i sammenheng med den oversikt 

ulike enheter og seksjoner i kommuneorganisasjonen  har.  Det gjelder først og fremst oversikt og søknader som 

Forvaltningsavdelingen i Pleie- og omsorgsenheten har, samt den oversikt som Barneverntjenesten i Helse- og 

sosialenheten i Kongsberg kommune sitter på.  De to seksjoner samarbeider tett slik at Kongsberg kommune samlet sett 

har nødvendig informasjon for å ha et godt bilde om utviklingstrekk og antakelse om framtidig behov.  Det betyr at et 

høyere antall barn og unge enn de knappe 50 som KOBOLT har kartlagt, har et sannsynlig framtidig behov for bistand 

til bolig og tjenester for.  KOBOLT kartleggingsmateriale er i anonymisert form formidlet til Forvalningsavdelingen i 

tillegg at materialet er brukt som underlag i arbeidet med å utarbeide ny Omsorgsplan. 

KOBOLT anbefaler at det i tillegg også legges inn et estimat på framtidige brukere som per dags dato er ukjente for 

kommunen.  Dette basert på bakgrunn av erfaring og utviklingstrekk.  Det "dukker opp ukjente" barn og unge som  

utvikler vansker  som fører til behov for tjenester og med evt bistandsbehov mht bolig.  Dette må det tas høyde i det 

kommunale planarbeidet.   

 

 

5.3.2.2 Resultatene av kartleggingen skal danne grunnlag for planlegging, administrative og politiske vedtak 

og oppbygging av egnede boliger og tjenester for målgruppen. 

Bakgrunn: Kongsberg kommunestyre vedtok  09.11.06 å  igangsette utredningsprosjektet - seinere kalt KOBOLT - som 

en del av Plan for utvikling av Psykisk helsevern.  Det lå som en premiss at kartlegging av framtidige behov for bolig 

og tjenester samt forslag til forebyggende tiltak, skulle danne grunnlag for planlegging samt administrative og politiske 

vedtak.  Utvalg for Helse og sosial vedtok 21.01.08 at det skulle igangsettes arbeid med å utarbeide Omsorgsplan for 

kommunen for peridoen 2009 - 2020 med videreføring.  Omsorgsplanen skulle inngå som en delplan i Kommuneplan 
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for samme periode.  Omsorgsplanen skulle inneholde ulike målgruppers behov for et helhetlig, samordnet og 

differensiert tilbud, og KOBOLT som et tverrenhetlig prosjekt skulle bidra til informasjon vedr. barn og unge.  

Omsorgsplanen ble utarbeidet etter en omfattende administrativ og politisk prosess, og vedtatt som sak  25/09 

"Omsorgsplan for Kongsberg kommune 2009 - 2020/2025" av Kongsberg kommunestyre 15.04.09 med følgende 

ordlyd:  

 Sammendrag av omsorgsplan 2009-2020/25 med konkretisert handlingsplan datert 17.032009 vedtas.  

 Tiltakene søkes innarbeidet i kommende årsbudsjett og 4 årlige økonomiplaner.  

 Omsorgsplanens handlingsdel/tiltaksdel rulleres årlig ifm. budsjettbehandlingen, hele planen hvert 4 år. 

 

Det framgår av saksframlegget til saken at prosjekt KOBOLT inngår i utarbeidelsen av planverket.  Dette er videre 

synliggjort i Plandokument del II kalt Mestring - Muligheter - Mening, hvor kartlegging og forslag fra KOBOLT er 

inkludert under flere kapitler. 

Det vises videre til "Sammendrag av Omsorgsplan 2009 - 2020/2025 med handlingsplan" i Del B av denne 

sluttrapporten, og punktene:  

 2.1 -  Forutsetninger for planarbeidet 

 3.2 -  Historikk og utvikling i Kongsberg 

 4.5 - KOBOLT 

 7.1.1 - Livskvalitet og egen mestring - forebyggende 

 7.2 - Bolig og plasser 

 

Etter at prosjekt KOBOLT ble avsluttet 31.07.09 har Utvalg for Helse og sosial nedsatt en gruppe "om 

plan/prosjektering knyttet til omsorgsplanen i Kongsberg".   Dette utvalget ledes av Kongsberg kommunale eiendom 

(KKE) ved dets leder.  Utvalget har igangsatt sitt arbeid.  

 

 

KOBOLT har videre vært i dialog med saksbehandler for Kommuneplanen.  Samfunnsdelen av denne overordnede 

planen ble vedatt 19.08.09 hvor kommunestyret gjorde noen viktige prioritering i  punkt 3.3: 

 Kommunale tjenester, livskvalitet og levekår med vekt på barn og unges oppvekstmiljø. 

 Kongsbergsamfunnet skal inkludere alle, fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge........,  med blant annet 

 følgende underpunkter 

• Flest mulig i alle aldersgrupper skal mestre sin livssituasjon.  Det skal etableres hjelpeordninger som 

ivaretar/trygger de som ikke mestrer livet. 

• Kongsberg skal ha hensiktsmessig lavterskeltiltak for barn og unge og praktiske løsninger på sviktsoner, 

med målrettet arbeid for barn og unge som "faller mellom to stoler." 

• Barn og ungdom skal medvirke og være ressurser i planlegging og utvikling. 

• Det skal videreutvikles gode nærmiljøer med inkluderende og tilrettelagt møteplasser hvor alle 

befolkningsgruppene kan delta.  Skoler/barnehagearenaer/kulturarenaer skal være funksjonelle arenaer 

som brukes for alle. 

• Den enkelte innbyggers behov for tjenestetrygghet skal dekkes på en samordnet, forutsigbar og faglig 

forsvarlig måte. 
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• Offentlig sektor skal være nyskapende og produktiv med høy kvalitet på tjenestene. 

 

 Samfunnsdelens punkt 3.3 i Kommuneplanen beskriver videre hvordan kommunen skal nå målene: 

• Forebygging skal være kommunens hovedstrategi, og folkehelseperspektivet legges til grunn for alt 

arbeid.    

• Tverrfaglig samarbeid skal styrkes for tidlig å kunne intervenere når problemer og utfordringer oppstår. 

• Ressursbruken bør vris over mot forebyggende tiltak.  Det bør etableres et Familiesenter som ivaretar et 

tverrfaglig tilbud for psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. 

 

 

Sentrumsplan for Kongsberg by er under utarbeiding med forventet endelig vedtak i løpet av 2010.   

Prosjekt KOBOLT er tilfreds med at denne planen skal ta høyde for offentlig infrastruktur der universell utforming er 

en forutsetning.  Boligpolitisk handlingsplan har forutsetninger om integrering og egnede boliger for alle grupper av 

befolkningen. 

 

Arbeidslag: "Boligtiltak": 

PL-KOBOLT/SK har det siste prosjektåret vært involvert i problematikk knyttet til bolig.  Kongsberg kommune har 

valgt ikke å ha et eget boligkontor men fordelt en rekke av funksjonene i den kommunale organisasjonen.  PL-

KOBOLT/SK ble invitert til samarbeid med leder for forvaltningsavdelingen i Pleie- og omsorgsenheten med sikte på å 

initiere opprettelsen av et arbeidslag vedrørende boligutfordringer.  Et grunnlagsdokument er påbegynt for et potensielt 

arbeidslag hvor f.eks Kongsberg kommunale eiendom (KKE), forvaltningsavdelingen, flyktningeseksjonen, NAV, 

seksjon habilitering og rehabilitering og ansatte med ansvar for bostøtte og tilskuddsmidler kunne delta.     

 

Videreføring av KOBOLTs kartleggingsarbeid og framskaffelse av boliger for mågruppen: 

Kartleggingsarbeidet er som nevnt, brukt som dokumentasjon og bakteppe for beskrivelse av behov for bistand for bolig 

og tjenester for barn og unge med langvarige og sammensatte behov, i et 10 årsperspektiv inn i vedtatt Omsorgsplan.  

Parallelt ønsket PL-KOBOLT/SK å viderformidle kartleggingsresulatetene til seksjonsledere m.fl. i Pleie- og 

omsorgsenheten.  Denne gruppa ble orientert om funnene, og vil bruke tallene i sin  konkrete planlegging vedr 

anskaffelser av bolig og tjenester for de nærmeste årene.  Et konkret resulatat i denne sammenheng er at Kongsberg 

kommune ved Forvaltningsavdelingen har gått til anskaffelse av sentrumsnære leiligheter til målgruppen! 

Gruppa har forøverig avtalt videre oppfølging og samhandling høsten 2009. 

 

Prosjektleder for KOBOLT har i funksjon av å ha vært både prosjektleder og Systemkoordinator  (PL-KOBOLT/SK)   

vært involvert i boligutfordringer for familier med barn og unge med omfattende funksjonshemminger, med behov for 

tilrettlegging av eksisterende og/eller bygging av ny bolig.  PL-KOBOLT/SK har vært involvert i å utvikle:  

• Forbedret samhandling og rutiner internt i kommunal forvaltning mht møte, kontakt og oppfølging for brukere 

med langvarige og sammensatte behov som har store utfordringer mht tilrettelegging av bolig.  

• Oppfølging av konkrete saker mht bolig hvor sterkt funksjonshemmede barn er involvert. I etterkant har 

følgende skjedd:  Det er utarbeidet en rutine som beskriver saksgang og hvilke funksjoner/roller som «skal inn 

og på hvilket tidspunkt», når brukere med funksjonshemminger ønsker/har behov for bistand til tilpasning, 
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utbedring, utbygging osv av bolig.  Alle de spesielt nevnte tilfellene skal være sikret oppfølging av personlig 

koordinator og relevante tjenesteytere i kommunen. 

  

PL-KOBOLT/SK har sammen med boligkonsulent og ergoterapeut fra hjelpemiddelkontoret og gitt innspill til 

kommunens økonomisjef vedrørende utarbeiding  av forslag til ny låneordning  for familier med sterkt 

funksjonshemmede barn.  Kongsberg kommunestyre vedtok 15.04.09 dette nye tiltaket benevnt som "Ny låneordning 

for familier med sterkt funksjonshemmede barn og store boligbehov" .   Den innebærer at det kan gis lån på inntil 40år 

med 20 års avdragsfrihet til aktuelle familier. 

 

5.3.2.3 SamPro fases inn som redskap for IP i Kongsberg kommune. 

Det vises til vurderingen av måloppnåelse for resultatmål for første prosjektår og følgende bemerkning:  

"Implementeringen av programmet (SamPro) har tatt lengre tid enn forventet".  Den samme formuleringen kunne  

gjelde for annet prosjektår, og skyldes en rekke forhold: 

• For å kunne bruke SamPro funksjonelt var det nødvendig med en nyere versjon av Opera enn versjonen 

som lå inne på kommunens sentrale server.  Oppgradering skjedde først 30.10.08. 

Programmet lot seg altså først bruke fra og med november 2008. 

• Det har i tillegg vært en utfordring for ansatte i Pleie- og omsorgsenheten og Kulturenheten som logger 

seg inn på lukket nett, å kunne ta i bruk programmet ved at de har vansker med å "komme ut på internett",  

Det har vist seg helt avgjørende at programmet må oppleves lett tilgjengelig. 

• Kongsberg kommune gjennomførte organisasjonsendringer fra høsten 2008.  Det var vedtatt at ansvar for 

koordinering av tjenester for brukere med langvarige og sammensatte behov og med rett til IP, skulle 

overføres fra Koordineringstjenesten til de enkelte seksjoner.  Det ble samtidig bestemt at  funksjonen og 

rollen som koordinerende enhet, som kommunen er pålagt etter Forskrift om habilitering og rehabilitering, 

skulle ivaretas av en systemkoordinator. Prosjektleder for KOBOLT (PL-KOBOLT) har kombinert 

prosjektarbeidet med arbeidet som systemkoordinator(SK) dette andre prosjektåret.  PL-KOBOLT/SK har 

på denne bakgrunn, hatt ansvaret for å overføre det koordinerende ansvaret til seksjonene.  Det lå i denne 

sammenheng som en premiss i det adminstrative og politiske vedtaket om organisasjonsendringer, at 

kompetansen mht koordinering  og kvaliteten på det koordinerende arbeidet skulle ivaretas og 

opprettholdes.  

Denne forutsetningen gjorde det nødvendig med å utvikle en opplæringspakke for nye koordinatorer.  PL-

KOBOLT/SK ledet  høsten 2008 en tverretatlig gruppe som utarbeidet opplæringspakken og la plan for 

videre framdrift mht implementering av individuell plan i Kongsberg kommune.  Oppstart av opplæring 

av  nye koordinatorer ble lagt til januar 2009 og har blitt gjennomført  med en rekke kursdager i løpet av 

vårhalvåret 09.  I overkant av 80 ansatte i Kongsberg kommune deltok på Kick-off dagen for koordiantor- 

opplæringen, hvorpå de fleste har deltatt i den videre opplæringen.  Disse nye koordinatorene har fått 

ansvar for langt de fleste av de tidligere brukerne  av Koordineringstjenesten. 

PL-KOBOLT/SK hadde også ansvar for behandling av alle nye søkere om IP og koordinering av tjenester 

fom august 20009.  Et overveiende flertall av disse fikk oppnevnt koordinatoer fra seksjoner. 

Som en del av opplæring av nye koordinatorer, fikk disse ansatte informasjon om SamPro, og med tilbud 

om direkte opplæring i bruk av programmet dersom tjenestemottaker ønsket å ta dette i bruk.  



20 

PL-KOBOLT/SK har i samarbeid med Helse - og sosialenheten og  Pleie- og omsorgsenheten også 

utarbeidet en felles papirmal for IP i Kongsberg kommune.  

 

Sampro er med andre ord faset inn som redskap for IP, men ennå blitt tatt i bruk av for få. 

Det er ny systemkoordiantor som fra august 2009, har fått hovedansvaret for videre implementering av 

programmet.  Adminstrasjonens ledergruppe med rådmann og enhetsledere, ønsker bruken av SamPro 

videreført.  Begrunnelsen er primært knyttet opp mot at SamPro er brukerens egent verktøy for IP og 

dermed den høye graden av brukermedvirkning. 

 

5.3.2.4 Konkrete forebyggende tiltak implementert i driften. 

KOBOLTs styringsgruppe med rådmann har vært svært opptatt av fokus på forebyggende tiltak.  Det vises til punkt 

5.3.1.4 og vurdering av prosjektets første års arbeid mht forebyggende tiltak.  KOBOLT har fortsatt dialogen internt i 

kommuneorganisasjonen og med eksterne samarbeidspartnere, samt fått innspill gjennom ekskursjoner til andre 

kommuner som Trondheim og Kristiansand.  Erfaringen og tilbakemeldingen er at forebyggende (eller "byggende") 

tiltak må settes inn tidligst mulig på lavest mulig nivå.  Det vil primært si i barnehager og i skoler. 

Arbeidsgruppa i KOBOLT har bidratt i prosessen for at en rekke av konkrete forebyggende tiltak er blitt implementert 

og videreført: 

• Tre barneskoleteam og tre barnehageteam (Konsultasjonsteam) bestående av representanter fra barnevern, ppt-

ot og helsestasjon for barn og unge, har jevnlige samlinger med sine respektive barnehager og barneskoler.  

Det gjennomføres evalueringssamlinger for alle teamene samlet og med kompetanseheving i form av eksterne 

innleder/foredragsholdere. 

• Ordningen med konsultasjonsteam er utvidet til tre av fire ungdomsskoler som inkluderer fokus på arbeid med 

psykisk helse. 

• Ordning med alternative læringsarenaer på ungdomsskoletrinn er videreført.  Det kjøres en rekke ulike 

alternative tiltak i grunnskolen i Kongsberg kommune.  Oppvekstsjef har varslet om gjennomgang av disse og 

PL-KOBOLT er bedt om å delta i dette arbeidet. 

• Prioritering av ressurser til den grunnleggende opplæringen i 1. og 2.klasse er videreført. 

• Innføring av SOL (system for systematisk observasjon av lesing) igangsettes inneværende skoleår. 

 

5.3.2.5 Deltakelse i prosjekter knyttet til nyutvikling av forebyggende tiltak. 

Merk! Vurderingen av måloppnåelse under inkluderer nyutvikling av organisatorisk art mht nye og forebedrede måter å 

arbeide på internt i kommuneorganisasjonen. 

 

 5.3.2.5.1 Kvalitetsutviklingsplan for Grunnskolen i Kongsberg 2009 - 2013 

Prosjektets arbeidsgruppe har gjennom sitt daglige virke innenfor ulike fagområder god oversikt over situasjonen og 

utfordringene for barn og unge med langvarige og sammensatte behov.  Arbeidsgruppa ønsker å prioritere tiltak inn mot 

barnehage og skole.  KOBOLT har derfor fått tatt aktivt del i prosessen med å utvikle den vedtatte 

Kvalitetsutviklingsplanen og har gitt sin tilslutning til diverse nyutvikling av forebyggende tiltak inn mot grunnskolen: 

  PPT- OT skal samarbeide tett med skolene om større fokus på tilpasset opplæring 

 Prioritere klasseledelse og læringsmiljø hvor det blant inngår  
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  å videreutvikle samarbeidet mellom skoler og konsultasjonsteam,  

  å videreutvikle samarbeide innenfor forebyggende ungdomsarbeid og 

  å opprette kommunal ressursgruppe for særlig utfordrende elevatferd 

 

 5.3.2.5.2 Arbeidslag: Koordinerende team 

PL-KOBOLT/SK har andre prosjektår vært pådriver for opprettelsen av dette arbeidslaget "Koordinerende team".  Det 

er enhetsledergruppa med rådmann som formelt oppretter et arbeidslag og som beskriver mandat- mål - oppgaver, 

forankring i lovverk og forskrifter, føringer fra kommune- og handlingsplaner og oppnevner medlemmer og ansvarlig 

enhetsleder for oppfølging.  Arbeidslagene skal være oppgaveorienterte og ha fokus på optimalisering  av prosesser og 

kvalitet. Arbeidslaget skal være tverrfaglig sammensatt og ha et kollektivt reultatansvar.  På bakgrunn av arbeidet med 

KOBOLT og som systemkoordinator, fant PL-KOBOLT/SK det nødvendig å initiere et arbeidslag som skulle 

kvalitetssikre samordning og samhandling for brukere med langvarige og sammensatte behov i et løsningsfokusert 

persepktiv. 

Dette tiltaket er iverksatt ved at arbeidslaget er opprettet. 

 

 5.3.2.5.3. Arbeidslag: "Samordning og samhandling - tiltak og tjenester for barn, unge og  

   familier".  

Arbeidsgruppa til prosjekt KOBOLT avholdt månedlige arbeidsmøter og definerte deler av disse møtene som 

"Driftsmøte" hvor daglige driftsutfordringer og mulighet for å finne felles løsninger, ble drøftet. 

Alle medlemmer av arbeidsgruppa ønsket denne fellesarenaen videreført, og KOBOLT tok initiativ til opprettelsen av 

arbeidslag med prosjektets styringsgruppa. Arbeidslaget er under etablering og er tenkt å skulle kvalitetssikre 

samordning av tjenester, videreutvikle tverrfaglige samarbeid og bidra til å intervenere når problemer og utfordringer 

oppstår. 

 

 5.3.2.5.4 Familiens hus/Familiesenter 

Arbeidsgruppe KOBOLT har jevnlig drøftet innhold og funksjon for et Familiens hus.  Ny helsestasjon er under 

bygging og vil gi muligheter for å inkludere ulike faggrupper i et tettere samarbeid med målsetting om forsterking av 

lavterskeltilbud.  Helsestasjon for barn og unge har inngått konkret samarbeid med seksjon barnevern og seksjon 

psykisk helse. Helsestasjon for barn og unge samarbeider også tett med PPT-OT og BUP og har inngått avtaler om at 

ansatte fra disse, jobber konkret på helsestasjonen.  Dette er nettverksbygging og tverrfaglig arbeid i praksis på lavest 

mulig nivå og på tidligst mulig i barnets liv.  Kompetanse fra Koordineringstjenesten er overført til Helsestasjonen for å 

bidra i arbeidet inn mot foreldre med de yngste funksjonshemmede barna.  Nettverksbygging blant disse foreldrene står 

sentralt.  KOBOLTs arbeidsgruppe har hatt jevnlig drøfting om inkludere psykologstillinger inn i kommunalt lavterskel 

psykisk helsetjeneste.  Tanken om Familiens hus/Familesenter er mao under utvikling og kan også ses i sammenheng 

med Helsehus som er et annet begrep og tiltak i Omsorgsplanen. 

Familesenter er i Omsorgsplanen benevnt som et helhetlig og samordnet tilbud til barn, unge og foreldre. 
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 5.3.2.5.5 Diverse samarbeidsavtaler 

PL-KOBOLT/SK har det andre prosjektåret deltatt i lokalsykehusprosjekt mellom Blefjell sykehus og tilstøtende 

kommuner, og satt i en gruppe som utarbeidet forslag til samarbeidsavtale vedr bruk av IP 

PL-KOBOLY/SK har likeledes deltat i drøfting av samarbeidsavtalene mellom BUP og DPSv v/Blefjell sykehus og 

Kongsberg kommune. 

  

 5.3.2.5.6 En utvidet forståelse av systemkoordinatorfunksjonen 

Prosjektleder for KOBOLT har kombinert denne stilling og den nyopprettede funksjonen som systemkoordinator i 

Kongsberg kommune det andre prosjektåret. Det var naturlig å se disse funksjonene og rollene i sammenheng.  Dette 

sikret at innholdet i systemkoordinatorfunksjonen ikke kun hadde fokus på individuell plan sett i lys av forskrift om 

habilitering og rehabilitering.   Kongsberg kommune har på denne bakgrunn et fundament for å utvikle  

systemkoordinatorfunksjonen til også å omfatte systemtenking for aldergruppen 0 - 25 år i et forebyggende perspektiv. 

Systemkoordinator har en naturlig oppgave i å videreføre arbeidet som prosjekt KOBOLT har igangsatt og sikre 

implementering.  Dette inkluderer forebyggende tiltak og ikke minst boligperspektivet som KOBOLT har hatt fokus på.  

I omsorgsplansammenheng er det meget lett for at fokuset rettes kun mot eldre tjenestemottakere og sykehjems-

/omsorgsboligproblematikk.  Systemkoordinator må sikre at fokuset på barn og unge med langvarige og sammensatte 

utfordringer, ivaretas. 

 

 5.3.2.5.7 Kompetanseheving mht barn og unge med atferdsutfordringer 

Skoler og barnehager har vært tydlige i sine meldinger til KOBOLT om de utfordringene de står oppe i.  Behovet for 

kompetanseheving med fokus på relasjoner fra tidlig barnehagealder, klasseledelse, hjelpeapparatet, oppbygging av 

felles forståelse og en felles plattform løftes fram. 

Arbeidsgruppa i KOBOLT har drøftet behovet  for kompetanseheving internt i Kongsberg kommune og i den 

forbindelse for eksempel nevnt: 

• kursing av ASQ (kartleggingsverktøy 4 mnd til 5år) for barnehagene og helsesøster?  

• tverrfaglig opplæring i PMTO evt i TIBIR? 

• opplæring i PALS som retter seg inn mot atferd for barn i skolealder? 

• utvikling av en gruppe med spesiell kompetanseheving inn mot sosio-/emosjonelle-/atferdsmessige 

utfordringer? 

Arbeidsgruppa i KOBOLT har vært opptatt av å tenke helhet på tvers av enheter mht metodevalg i arbeidet med sosial 

kompetanse, standarder og rutiner.  I den forbindelse har arbeidsgruppen innhentet erfaringer fra Torndheim kommune 

og for eksemple deres arbeid med metoder som Flip over og Wrap around.  Videre fra Larvik hvor ART vektlegges, fra 

arbeidet Brusettkollen kompetansesenter driver. 

Dette arbeidet må ellers ses i sammenheng med den spissing som gjennomføres ved PPT-OT og dannelsen av 

ressursteam hvorav et team skal ha fokus på dette problemområde, og med nevnte vedatte Kvalitetsutviklingsplan for 

grunnskolen i Kongsberg. 

Ressurssenter for oppvekstmiljø (ROM) som inkluderer systemkoordinatorfunksjonen har et ansvar for å sikre 

videreføring av dette arbeidet.. 
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 5.3.2.5.8 Prosjektsøknad: Helhetlige tjenestetilbud  til personer  med rusrelaterte problemer 

En tverrfaglig gruppe på det nærmeste lik arbeidsgruppe KOBOLT, med representanter fra Helse og sosialenheten ved 

helsestasjon for barn og unge og barneverntjenesten, kulturenheten, NAV, Pleie- og omsorgsenheten ved seksjon 

psyksisk helse, ressursenter for oppvekstmiljø(ROM) og PL-KOBOLT/SK utarbeidet  våren 2009 søknad  om tilskudd 

til tverrfaglig rusarbeid til SHdir med sikte på å styrke helsestasjon for ungdom, utekontakttjenesten og forebyggende 

team.  Søknaden ble avslått men vil  høyst sannsynlig bli gjennomopptatt ved kommende søknadsrunder. 

 

 5.3.2.5.9 KOBOLT forslag inkludert i Omsorgsplanen under forebyggende tiltak 

KOBOLT har fått gjennomslag for flere forebyggende tiltak i Omsorgsplanen.  Foruten familiesenter og lavterskel 

psykisk helsetjeneste, er brukerpanel og foreldreskole for barn og unge med langvarige og sammensatte  behov, 

videreutvikling av avlastningsordninger, konsultasjonsteam og inn på tunet  er opprettelse av LOS-tjeneste nevnt. 

Alle ansatte i Kongsberg kommune har i seg selv en funksjon som LOS, men i denne sammenheng er det tenkt som 

opprettelse av et team som kan lose ungdommer inne i "systemet" hvor det handler om å få oversikt og å finne fram. 

   

 5.3.2.5.10 Inn på tunet 

KOBOLT innledet samarbeid med landbruksavdelingen i Kongsberg kommune vedrørende Inn på tunet (Grønn 

omsorg).  På bakgrunn av erfaringer fra andre kommuner, innspill på konferanser om Inn på tunet ordninger og 

erfaringer fra enkelttiltak i Kongsberg kommune, tok vi initiativ til et kartlegggingsprosjekt.  Dette prosjektet ble 

forankret i kommunens ledergruppe og er politisk forankret gjennom vedtatte samfunnsdel av kommuneplanen.  Det 

vises til unkt 3.2 Næringsutvikling, vekst og attraktivitet og følgende ordlyd: "Kommunen skal legge til rette for 

tverrfaglig samarbeid for å utvikle Inn på tunet-virksomhet".  Kartleggingsprosjektet hadde oppstart i januar 2009 og vil 

avsluttes i august/september samme år, og har følgende fokus: 

• kartlegging av aktuelle brukere og tilbydere i Kongsberg kommune 

• organisering av samarbeidet 

• kontrakter og prisfastsettelse 

• kriterier for valg av gårdsbruk 

• kvalitetssikring 

• evaluering av dagens tilbud 

• finansiering. 

Kartleggingen har vist at etterspørselen finnes og bør møtes med konkrete tiltak/tilbud.  Det er forseslått å sette ned en 

gruppe som koordinerer behov og tilbud samt står for videre implementering.  Det foreslås videre "å begynne i det små"   

med brukere fra barnevernet, fra brukere med fritidskontakter, som alternative opplæring for elever fra grunnskolen og 

evt for demente.   

 

 5.3.2.5.11 Kriminalitetsforebyggende tiltak 

PL-KOBOLT/SK  ble invitert inn i et pågående forebyggende samarbeid mellom representanter for politi ved 

forebyggende enhet, kulturenheten ved ungdomskontor/utekontakter og barnevern. Det ble hentet inspirasjon og innspill 

blant annet fra seminar på Politihøgskolen i Oslo høsten under betegnelsen "Kriminalitetsforebyggende arbeid". 

Den lokale gruppen er oppnevnt som arbeidslag av ledergruppen, og møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og 

utfordringer mht arbeid inn mot ungdomsgruppen. 
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5.3.2.6 Statusrapport for deltakelse i videreutvikling av SamPro som på systemnivå skal gi oversikt over 

barn og unge mellom 0 -20 år med behov for bolig og sammensatte tjenester. 

Det vises til punkt 5.3.2.3.  Kongsberg kommune har inngått avtale om å delta i et samarbeid med Visma Unique mht 

videreutvikling av SamPro for å synliggjøre brukeres ønsker og behov for bolig og tjenester. Et slikt samarbeid fordrer 

at den totale erfaringen og kompetansen internt mht bruk av Sampro er større enn hva Kongsberg kommune innehar per 

dags dato.  Kongsberg kommunes deltakelse i denne videreutviklingen må derfor ses i et mer langsiktig perspektiv. 

Det er positivt at den øverste administrative ledelse ønsker bruken av SamPro videreført.  Dette gir tydlige signaler til 

de aktuelle enhetene og seksjoner mht forventinger å ta verktøyet ytterligere i bruk. 

Visma Unique oppgraderer årlig SamPro til nyere versjoner, og samarbeider om programutvikling med andre 

kommuner.  Visma presenterte på den bakgrunn sin siste versjon av programmet, kalt SamPro Velferd.  Denne 

versjonen gjør det mulig å bruke programmet som løsning også for Individuell opplæringsplan.  Det  vil si for elever i 

skoleverket som etter sakkyndig vurdering har vedtak om spesialpedagogisk opplæring. PL-KOBOLT/SK deltok 

sammen med ressurspersoner i den kommunale organisasjonen, våren 2009 på opplæring i bruk av denne siste 

versjonen.  Denne løsningen er presentert for ledergruppa og enhetsleder for Oppvekstenheten.  Det er initiert et arbeid 

for å vurdere om SamPro Velferd skal tas i bruk som elektronisk løsning for IOP. 

 

Pleie- og omsorgsenheten i Kongsberg kommune gjennomfører kvalitetsutviklingsprogrammet "Livskvalitet og 

egenmestring" for alle ansatte.  Sentralt i dette arbeidet står forståelsen av individuell plan som et godt redskap for å 

bevistgjøre både tjenestemottaker og tjenesteyter om muligheter og livskvalitetsmål.  Det ligger derfor godt til rette for 

at en langt flere vil få utarbeidet en individuell plan, enten ved hjelp av vår felles papirmal eller ved bruk av SamPro 

Velferd. 

 

PL-KOBOLT/SK og systemansvarlig for bruk av Visma Unique Profil i Pleie og omsorgsenheten i Kongsberg 

kommune, igangsatte våren 2009 et samarbeid for å utvikle rutiner vedr oversikt over brukere med IP og personlige 

koordinatorer.  Dette arbeidet videreføres høsten 2009, og er i ferd med å gi en meget god og samlet oversikt.  Dette vil 

lette innmelding til IPLOS (Individbasert Pleie- og OmsorgStatistikk) og rapportering om IP til fylkesmann, og vil 

kunne bidra til å gi et bilde over famtidige behov for bistand til bolig og tjenester.   

 

 

 5  Avvik 
Det er prosjektets vurdering at KOBOLT har nådd de fleste resultatmål eventuelt beveger oss i retning av  målsettinger; 

Kartlegging av framtidig behov for bolig og tjenester for brukere med langvarige og samensatte behov anses som 

tilfredsstillende.  Oppsummeringen basert på intervju, gir beslutningsmatriale og bakgrunn for å kunne fatte vedtak 

knyttet til utvikling av boliger og tjenester.  Funnene har dannet en del av bakteppet i forbindelse med utarbeidelse av 

Omsorgsplanen fram mot 2020/25.  Nåværende og framtidig situasjon er beskrevet i planen. Iverskettelse av tiltak så 

som å bygge nye tilrettelagt  boliger som foreslått i planen, er nå avhengig av politiske budsjett vedtak.    

Det er likevel verd  å merke seg at Kongsberg kommune i 2009 har gått til anskaffelse av sentrumsnære leiligheter til 

målgruppen. 

KOBOLT har ikke klart å innfri målsettingen om å kunne ta i bruk et ferdigutviklet metodeverktøy for å kunne ha en 
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systematisert og anonymisert oversikt på systemnivå, over behov for bolig og tjenester til målgruppen.  Det vises i 

denne sammenheng til vurdering gjort under punkt 5.3  – Grad av måloppnåelse både for første og andre prosjektår. 

Det er en forutsetning for måloppnåelse at SamPro Velferd blir tatt i bruk som det primære redskapet for IP, for langt 

flere brukere med langvarige og sammensatte behov, som mottar tjenester fra Kongsberg kommune.  KOBOLT har 

bidratt til å sette fokus på utfordringene og til å få løst interne forhold som må på plass i kommuneorganisasjonen.  

Prosjektet har bidratt til implementering av programmet for IP.  Neste forutsetning for å nå målet, er et godt 

erfaringsgrunnlag som fundament for utviklingssamarbeidet i samarbeid med Visma Unique.  Prosjektet hadde en 

urealistisk positiv forventing om at denne prosessen  kunne bli gjennomført i prosjektperioden.   Det er totalt sett en så 

omfattende prosess og videreutvikling som vil strekke seg over flere år. 

Arbeidet knyttet til forslag om forebyggende tiltak vurdere prosjektet sjøl som omfattende, godkjent og utarbeidet etter 

prosjektplanen. 

 

 

 6  Kvalitetssikring 
Prosjektet har vært meget godt forankret.  Det være seg på politisk nivå gjennom kommunestyrevedtak om «Plan for 

utvikling av psykisk helsevern» og oppfølging av prosjektet KOBOLT i  Utvalg for helse og sosial. 

Administrativt har rådmann som prosjekteier, fulgt opp KOBOLT på en tett og konstruktiv måte.  Hun har vært  

tilgjengelig for spørsmål, drøfting og meningsutveksling. Det har vært jevnlige oppfølgingsmøter  med styringsgruppa  

hvor styringssignaler og forventninger har vært klare.  Det har vært avgjørende for KOBOLT å ha så nær tilknytning til 

kommunens administrative ledelse.  Prosjektet funn og forslag har blitt trukket inn i Omsorgsplanen for 2009 – 

2020/2025, og som innspill til prioritering i forbindelse med  revisjon av Kommuneplanen.   

Prosjekteier har vært tydelig i sin forventning om at KOBOLT skal bidra til å synliggjøre bolig- og tjenestebehov med 

økonomiske konsekvenser i et 10-års perspektiv.  Det samme har gjeldt forventningen til KOBOLT om å prioritere 

fokus på forebygging og å synliggjøre utstøtningsmekanismer for  barn og unge.  Forebygging av bostedsløshet har vært 

avgjørende!   

Prosjektleder for KOBOLT ble også fulgt tett opp av spesialrådgiver for utvikling i stab hos rådmannen det første 

prosjektåret.  Hun ledet planarbeidet i tilknytning til omsorgsplanen i 2008 og inkluderte KOBOLT sine funn og forslag 

i planprosessen.  KOBOLTa andre prosjektår har leder for ROM(Ressursenter for oppvekstmiljø) fulgt prosjektet tett. 

 

KOBOLT har vært godt forankret inn mot daglig drfit ved at seksjonsledere/avdelingsledere har sittet i arbeidsgruppa.  

Det har vært en utfordring at gruppemedlemmene har hatt et stort arbeidspress og mange arbeidsoppgaver til daglig. Det 

er derfor begrenset i hvilken grad medlemmene har kunnet pålegges utredningsoppgaver.  Arbeidsgruppa har i stor grad 

vært et diskusjonsforum og driftsmøte der problemstillinger og drøfting.  Gruppemedlemmer har fått en mer utøvende 

rolle i den grad delprosjekter/underprosjekter har blitt og blir iverksatt.    

 

KOBOLTs referansegruppe har fulgt opp prosjektarbeidet på en konstruktiv og interessert måte. De har vært tydelige i 

forventninger og vektlegging av gode prosesser.  Medlemmene har formidlet idèer og innspill. De har tatt til orde for 

realistiske målsettinger og har ønsket at prosjektet skal bidra til erfaringslæring.  Bedre kartleggingsmetodikk for 

prosjektet målgruppe vedr fremtidig bolig og tjenestebehov er vektlagt.  
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Brukerorganisasjoner, uavhengige foreldregrupper og enkeltbrukere har vært trukket inn i arbeidet.  De har gitt 

tilbakemeldinger om dagens tjenestetilbud, beskrevet kjennetegn på god tjenesteutøvelse fra deres side og fremmet 

forslag til videreutvikling samt vært informert om og involvert i arbeidet rundt Sampro Velferd. 

 

. 

 7  Oppsummering 
Prosjekt KOBOLT har bidratt til en bedret oversikt over framtidig tjeneste- og boligbehov for barn og unge med 

langvarige og sammensatte behov for bistand til bolig og tjenester.  Kartleggingen har bidratt til et beslutningsgrunnlag  

for administrative og politiske vedtak.  Omsorgsplanen skisserer konkrete planer for bygging av boliger, og viser til 

videre budsjetthåndtering for eventuell iverksetting.  Tilrettelegging og oppbygging av alternative boformer, må ses i 

denne sammenheng.   

Kartleggingsresultatene er videreformidlet til seksjoner med myndighet til planlegging og framskaffelse av boliger  i 

den kommunale virksomhet.  KOBOLT har bidratt til å gi disse et bakteppe for sine beslutninger og prioritering av 

økonomiske midler som de har til rådighet. Det er konkret blitt gått til anskaffelse av sentrumsnære leiligheter for 

målgruppen i løpet av andre prosjektår. 

 

Det er et stort fokus på samhandling om barn og unge i målgruppen i Kongsberg kommune. KOBOLT har bidratt til 

ytterligere nettverksbygging, til fokus på våre felles utfordringer og til dannelsen av forum og tiltak som videreføres 

etter prosjektet.  Arbeidsgruppa i KOBOLT har i strek grad involvert seg i arbeidet med forebyggende tiltak.  Med sin 

plassering i organisasjonen hararbeidsgruppas medlemmer hatt myndighet til å ta grep og å initiere videre- og 

nyutvikling.  Det vises til gjennomgang av resultatmålene. 

  

Samhandlingsverktøyet for individuell plan - SamPro Velferd er gjort tilgjengelig for brukere og 

kommuneorganisasjonen.  Programmet er sånn sett implementeret, men KOBOLT har ikke nådd målet om å ta i bruk et 

en videreutviklet versjon av dette verktøyet slik at vi på systemnivå skulle kunne gi informasjon og beslutningsgrunnlag 

for økonomisk styring av framtidig tjeneste- og boligbehov.  Men nødvendige vedtak er fattet.  Det er gjort avtale med 

Visma Unique om et slikt samarbeid, men er fra Kongsberg sin side avhengig av at en stor gruppe  brukere tar 

programmet i bruk.    Ledergruppa ønsker fokus og på og videre implementering av verktøyet for flest mulig brukere.    

Koordinatorer for aktuelle brukere må bli tryggere på verktøyet og faktisk "selge inn" programmet som en god 

samhandlingsløsning mellom tjenestemottaker og tjenesteyter.  Dette vil gi mulighet for økt brukermedvirkning.   

 

Det har vært et privilegium å være prosjektleder for KOBOLT.  Styringsgruppa med rådmann i spissen og 

arbeidsgruppa har vært intresserte og involvert seg i arbeider.  Alle har bistått i tverrenhetlig samhandling og har vært 

lojale til arbeidet med prosjektets formål.  Det samme gjelder mht aktiv deltakelse og oppfølging av vedtak gjort av 

styrings- og arbeidsgruppa.  Det har vært en felles forståelse av utfordringene og innsats for å nå resultat- og 

effektmålene.KOBOLT har prioritert nettverks- og relasjonsbygging, og  dialog med brukerorganisasjoner og 

enkeltmennesker med behov for tjenester.  Prosjektet har opplevd denne konatkten som meget god.  Prosjektet er blitt 

meget godt mottat av de kommunale seksjonene.  Det har vært lærerikt å være i dialog med 2.- og 3.linjetjenesten, andre 

kommuner og representanter for andre prosjekter.   
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Prosjekt KOBOLT! 
KOngsberg KOmmmunes KOmmende Behov for BOLiger og Tjenester! 
 
Tidsplan    MILEPÆL- OG AKTIVITETSKART for Prosjekt KOBOLT og P rosjektleder 
Skrevet av: Baard Olsen       
Dato: 31.07.2009            RAPPORT - periode 01.08.07 – 31.07.09 
             Inkluderer  Prosjektår 1  01.08.07 – 31.07.08  
                 Side 1 - 12 
               Prosjektår 2:  01.08.08 – 31.07.09 
                 Side 13 - 26 
              V = aktiviteten er gjennomført/milepælen nådd 
  
Prosjektår 1! 

Start/ 
når 

H 
07 

V 
08 

AKTIVITETER (A)  og 
MILEPÆLER (M) 

A 
M 

RAPPORTERING Godkjent/ 
gjennomført 

Aug. *  Etablere arbeidsgruppe A Gjennomført delvis før og etter sommerferien. 
Med hensyn til hvilke personer inklusive stilling/ funksjon i kommuneorganisasjonen;  
se utdyping av mandat for prosjekt KOBOLT. 

V 

Aug 15 *  Oppstartsmøte arbeidsgruppa A Det vises til  referat fra møtet. V 

Aug - des *  Informasjonsinnhenting fra enhetene vedr. 
Kartlegging – barn/unge og psykisk helse, 
utfordringer enhetene står overfor og   

A Fortløpende arbeid – høst 2007 
 PL har hatt flere samtaler med sosiallærerne på ungdomsskolene, samt   

gjennomført møte for sosiallærergruppen samlet. 

V 
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Start/ 
når 

H 
07 

V 
08 

AKTIVITETER (A)  og 
MILEPÆLER (M) 

A 
M 

RAPPORTERING Godkjent/ 
gjennomført 

forslag til forebyggende arbeid/ innspill til 
tiltak. 

 PL har deltatt på rektor – og styrermøter og samarbeidet  med skolene.   
 Personal-og plangrupper på de enkelte barneskoler har kommet med en lang rekke 

innspill til utvikling av primær og sekundær forebygging samt innspill til bedre 
samhandling mellom tjenesteenhetene. 

 PL har hatt møter med personalet i helsetjenesten og UFA samt  representanter for 
PO-, kultur og barneverntjenesten. Konstruktive innspill og ståstedsanalyse. 

 PL har vært/er i dialog med  representanter for brukerorganisasjoner og frivillige 
organsisasjoner. 

 PL har hatt jevnlige samtaler med  medlemmene av styringsgruppa og 
arbeidsgruppa. 

 Det er innledet samarbeid med leder for LAR-prosjektet i Kongsberg kommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aug - sept *  Innlende samtaler og avklaring om mulig 
samarbeid med Visma vedr. SamPro 

A Gjennomført V 

Aug - sept 
 
 
 

*  Innlede samarbeid med eksterne 
interessenter: 
Brukerorganisasjoner, BUP,  BUFETAT, 
PPOT, Politi 

A Lederne v/ BUP- Blefjell  og PPOT -Kongsberg og Numedal  er trukket med som 
«ekstramedlemmer» av prosjektets arbeidsgruppa.  Leder v/NAV er invitert med inn. 
Det har er innledet samarbeid  med Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
Kongsberg kommune,  Mental  helse – Kongsberg, LPP – Buskerud, ADHD – 
Buskerud, NFU – Kongsberg, BUFETAT – Kongsberg og Kongsberg Politi ved 
forebyggende avd.  

V 
 
 
 

Sept11 *  Arbeidsgruppe: 
• Drøfting/presisering/avklaring 

av prosjektets mandat, formål 
og mål 

M Det vises til referat fra møtet i arbeidsgruppa. 
Utkast til fordyping av mandat. 
Hovedfokus skal være barn og unge  med langvarig og sammensatte behov. 

V 

Sept 17 *  Styringsgruppa inkl.referansegruppe 
3. Innspill til presisering formål 

og mål 
4. Avklare samarbeid med Visma 

M Det vises til referatet fra møtet i styringsgruppa med denne prioriteringen: 
� Ønsker at målgruppen «spisses» til å gjelde «Barn og unge med behov  for 

langvarige og sammensatte tjenester». 
� Vil at prosjektet skal et tydligere bildet av dagens situasjon. 
� Videreutvikle «verktøykassa». 
� Det forventes konkrete forslag til tiltak. 
� Boliger er ikke nok.  Arbeid, fritid og tjenester  må inkluderes. 
� Visma skal inviteres for å informere om sitt elektroniske verktøy for IP. 

V 

Sept- des *  Arbeidsgrupper med fokus på utvikling av 
kartleggingsverktøy, registreringsbehov og 

A Avhengig av stilling/funksjon i kommuneorganisasjonen samt kompetanse er det 
opprettet undergrupper som arbeider med spørsmål  knyttet til delene i prosjektet; 

V 
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Start/ 
når 

H 
07 

V 
08 

AKTIVITETER (A)  og 
MILEPÆLER (M) 

A 
M 

RAPPORTERING Godkjent/ 
gjennomført 

tiltak. 

Okt - des *  Intervju av foreldre og evt. andre brukere 
med tanke på deltakelse i utprøving av 
elektronisk IP.   

A Det er igangsatt samtaler med foreldre til barn/unge med langvarige og sammensatte 
behov,  med forespørsel om interesse for evt. utprøving av SamPro. 
 8 har sagt seg interessert samt 2 deltakere i prosjekter LAR-Kongsberg. 

V 

Okt 04 *  Arbeidsgruppe: 
� BUP i  relasjon til prosjektets mål 
� Presisering av formål og mål 
� Prioritering og  fordeling av arbeid   

M Det vises til  referat fra møtet i arbeidsgruppa! 
6. Prosjektet har fått nytt navn: KOBOLT. 
7. BUP:  Ønske om et tydeligere bilde av tjenestetilbudet og bedre rammer for 

samarbeid internt i kommunen. 
Klar økning av utviklingsforstyrrelser og samhandlingsvansker. 
Arbeidet  med «5%»  barn og unge burde vært annerledes.  De «forbigående» 
vanskene burde kommunen ha utviklet et apparat til å ta seg av selv.  

V 
 
 
 

Okt 22 
 
 
 
 
 

*  
 
 
 
 
 
 

Styringsgruppa: 
 8  Presentasjon av SamPro 
 9  Avklare videre samarbeid med 

Visma  
Referansegruppe, arbeidsgruppe og 
brukerorganisasjoner inviteres til 
informasjonen. 

M Det vises til  møtereferat med diverse vedlegg fra Visma`s presentasjon av SamPro. 
• Utdyping av mandat med beskrivelser av formål og målsettinger ble forelagt. 
• Rådmann og enhetsledere er positive til å ta Sampro i bruk. 
• Forhandlinger med Visma kunne igangsettes. 

 

V 
 
 
 
 
 
 

Okt - nov *  Utarbeide framdriftsplan for samarbeidet 
med Visma knyttet til SamPro. 

A På  bakgrunn av vedtak i prosjektets styringsgruppe 22.10. er det gjennomført 
oppfølgingsmøte med  rådmannen: 

• Bruksrettsavtale for Kongsberg kommune skal ses i sammenheng med 
utviklingsavtalen som Visma og KOBOLT skal inngå mht videreutvikling 
samhandlingsverktøyet for IP. 

• Implementering, koordinering, opplæring og drift skal drøftes videre i 
Enhetsledergruppa. 

• Rådmannsutvalget i regionen skal informeres om arbeidet vedr. SamPro.  Det 
vises til samarbeidsavtale på systemnivå mellom Blefjell sykehus, 
samarbeidskommunene og brukerorganisasjonene.  

De innledende rundene mht utviklingssamarbeidet er i gang. 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nov -  des *  Delta i utviklingsdelen av SamPro med sikte 
på å gi informasjons- og beslutningsstøtte i 
forhold til planeiers tjeneste- og boligbehov i 
et 10-års perspektiv. 

A Avholdt  arbeidsdag med Visma`s  produktansvarlige for SamPro med fokus på 
elementer Kongsberg kommune ønsker skal inn i en nyutviklet versjon av verktøyet for 
IP. 
 

V 
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Start/ 
når 

H 
07 

V 
08 

AKTIVITETER (A)  og 
MILEPÆLER (M) 

A 
M 

RAPPORTERING Godkjent/ 
gjennomført 

 

Okt - des *  Oppstart av prosjektets arbeid  med 
kartlegging av bolig- og tjeneste-behov i et 
10-årig perspektiv.  
 

M SamPro inklusive en videreutviklet versjon av dette programmet,  vil ikke kunne gi de 
svar KOBOLT er bedt å gi mht utredning av fremtidig behov for bolig og tjenester i et 
10-års perspektiv, i løpet av våren 2007. 
Følgende arbeid er tenkt/planlagt/startet: 

• Det er i første runde tatt utgangspunkt i UFA`s vedtak om tildelt omsorgslønn 
for barn/unge født 1990 – 1999. 32 av disse har fått en forespørsel om 
deltakelse i intervju med PL.  Intervjuene er tenkt gjennomført forløpende. 

• Gjennomgang og oppdatering av kartleggingen som lå til grunn for prosjekt 
KOBOLT. 

• Eventuelt suplere med kartleggingsmetodikk helsetjenesten har gjennomført 
tidligere. 

• Barneverntjenesten er tenkt dratt med i kartleggingen i relasjon til 
problematikk: Egen bolig ved fylte 18 år og behov for ettervern. 

V 
 

 Nov - des *  Delta på konferanser/møter  knyttet til 
prosjektet. 
 
Kontakt og samarbeid med  prosjekt – internt 
og eksternt  
Oppsøkende virksomhet 
til/erfaringsutveksling med andre kommuner. 

A Deltatt på følgende: 
• Erfaringskonferanse i regi av SHdir i Oslo – 2.november 07. 
• Oppvekstkonferanse i Trondheim – 26 -28. november 07. 
• Tatt kontakt med prosjekter i Kristiansand og Molde. 
• Oppfølging/samarbeid med andre prosjekter. 

• Besøkt Familiesentra i Askim og Eidsberg kommuner. 
• Orientert om KOBOLT for ledere innenfor sosialtjenesten og NAV i regi 

av Fylkesmannen i Buskerud – 12.desember 07. 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nov 01 *  Arbeidsgruppe 
• PPOT i relasjon til prosjektets mål 
• Oppfølging og framdrift av 

kartlegging 
• Samarbeid med SamPro 

A Det vises til referat fra møtet i arbeidsgruppa.  Enkelte spesielle punkter nevnes: 
• Elever som dropper ut av videregående.  Hvordan holde «brua»?  Det vil si å 

holde kontakt og kontinuitet i oppfølgingen.  Hva med dem som ikke vil ha 
noen «bru» - men som «vil klare seg sjøl»? 

• Det må tenkes helhetlig: Omsorg – Opplæring – Arbeid/aktivitet – Fritid! 
• IP – som en del av svaret – krever koordinering. 
• Utfordring: Overganger mellom barnehage – grunnskole – videregående skole. 

Ansvar!  Fordeling av ansvar – både økonomisk og 
personalmessig. 

V 

Nov 09 *  Arbeidsgruppe (hel dag)  
• SamPro – status og framdrift 

A Se referat med vedtak fra heldagsmøte.   
Spesielle punkter: 

V 
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• Utvikling og samhandling om 
tjenester til ungdom m/langvarige 
og sammensatte behov 

• Framlegg/sammenheng  med andre 
prosjekt: 
LAR – Kongsberg og 
Familiens hus - Kongsberg  

5. Det er gitt klarsignal til anskaffelse av SamPro.  Bruksrettsavtalen ses i 
sammenheng med utviklingsavtalen og er gjensidig avhengige av 
hverandre. 

6. KOBOLT har startet arbeidet med å finne aktuelle «utprøvere» av 
SamPro. 

7. SamPro er et potensielt IP verktøy i regionen.  Tas opp i 
rådmannsutvalg. 

8. Stikkord: Samhandlingen må bli bedre.  Oversikt over og innsikt i 
hverandres oppgaver og arbeidsmåter. 

9. Gruppe- og plenumsarbeid med forslag til tiltak og videreutvikling av 
tjenestetilbudet. 

10. Prosjektene i kommunen må ses i sammenheng.  Planer og idèer rundt 
Familiens hus, videreutvikling av Konsultasjonstjenesten,  ny 
Systemkoordinatorrolle og funksjon, LAR-prosjekt mm, og KOBOLT 
bør knyttes tettere sammen. 

11. Prosessevaluering: Langt bedre arbeidsform med heldagsjobbing for 
arbeidsgruppa.  

Nov 19 *  Styringsgruppa inkl. Referanse gruppe 
� Rapportering 
� Implementering av SamPro 
� Videre framdrift av KOBOLT 

M Se referat fra styringsgruppas møte med fokus på prosjektets tre hovedområder: 
• Orientering om kartleggingsarbeidet i form av samtaler med foreldre med 

barn/unge med langvarige behov for sammensatte tjenester. 
• Forebyggende tiltak: 

Presentasjon av innspill fra grunnskolene i Kongsberg. 
Tilbakemeldinger fra besøk på Familiesentra. 

• Kort redegjørelse fra arbeidet med Visma vedr. Bruksrettsavtalen for SamPro. 
Implementering av SamPro i kommuneorganisasjonen ble ikke tatt opp. 

• Innspill fra referansegruppa til videre arbeid. 

V 

Nov 30 *  Rådmannsutvalg 
� Presentasjon av KOBOLT 
� SamPro  - verktøy for IP 

M Gjennomført presentasjon av SamPro.   
Det regionale rådmannsutvalget ønsket samkjøring av kommunene vedr bruk av verktøy 
for IP. 
Det ble vist til Systemavtale mellom Blefjell sykehus, brukerorganisasjoner og 
kommunene i Kongsbergregionen  

V 

Des13 *  Arbeidsgruppe (hel dag)  
• Statusgjennomgang av 

KOBOLT 

A Se referat fra heldagsmøte i arbeidsgruppa. 
Spesielle punkter:  

• Forebyggende arbeid, samhandling i kommunale organisasjon og 

V 
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• Fortsette arbeid med fokus på 
ungdom i prosjektets målgruppe 

• Dialog med forelder 
• Framlegg /innledning fra 

Barnevern 

boligproblematikk i et barnevernfaglig perspektiv. 
• LOSbegrepet!  Innhold og forslag til rolle og arbeidsoppgaver. 
• Drøfting av forslag til tiltak! 
•  

Des17 *  Styringsgruppa  
• Statusgjennomgang 

M Møtet ble avlyst! 
Rådmannen har omorganisert ledergruppens arbeid og lagt ned Samordningsgruppa som 
var identisk med prosjektets styringsgruppe. 
Rådmannen vil avgjøre om det er alle enhetslederne som vil fortsette i rollen som 
styringsgruppe eller om prosjektet kun skal forholde seg til rådmannen som 
styringsgruppe. 

- 
 
 
 
 
 

Jan 07  * Frist for statusrapport til Fylkesmann/SHdir M Sendt SHdir/Fylkesmannen v/Magnhild Budal Pettersen 04.01.08. V 

Jan 09  * Arbeidsgruppe (½ dag) 
• Statusgjennomgang av 

KOBOLT 
• Konkretisering av forslag til 

forebyggende tiltak. 
• Drøfte evt videreføring av 

KOBOLT  

A Kort gjennomgang av framdrift for arbeidet med Visma om SamPro vedr. 
• Kontraktsforhandlinger. 

Noe skepsis i arbeidsgruppa vedr økonomiske forhold mht drift av SamPro. 
• Videreutvikling av SamPro. 

Gjennomgang av tidligere diskuterte og forslag til nye tiltak. 

V 

Jan 14  * Styringsgruppa 
• Drøfte forslag til aktuelle tiltak med 

videreføring og prioritering 
• Statusrapport for det øvrige arbeidet 
• Vurdere søknad om videreføring av 

prosjektet. 

M Rapportering i enhetsledermøtet 14.01.08 ble utsatt. 
Forslag til tiltak skal legges fram for enhetsleder og rådmann i mars. 
 
Rapportering til rådmann/prosjekteier gjennomført 15.01.08 med vektlegging av: 

• Forslag til tiltak som har vært diskutert i arbeidsgruppa. 
Rådmannen kom med innspill vedr.: 
Segregeringsmekanismer!  Hvorfor har kommunen så mange tiltak/»høye tall» 
innenfor barnevern? (Høyere enn gjennomsnittet for kommuner i gruppe 13.) 
Hvordan arbeides det med barn som mislykkes? 

• Forebyggende tiltak!  Ta kontakt med Larvik kommune om «Foreldreskolen» 
og andre relevante tiltak/prosjekt. 

• Inn på tunet! KOBOLT oppfordres til å ta kontakt med planavdelingen som 
arbeider med ny kommuneplan og i denne sammenheng diskutere «grønn 
omsorg». 

V 
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Jan 21  * Presentasjon av KOBOLT til politisk nivå 
ved Utvalg for helse og sosial  

M Framlegg av bakgrunn og mandat samt deler av arbeidet så langt. V 

Jan - juni  * Oppfølging av signaler fra 
styringsgruppa/rådmannen 

A Innledet samtaler med NIBR v/forsker Marit Helgesen vedr internkommunalt 
samarbeid/samhandling og segregeringsmekanismer (jfr. punkt fra jan. 14.) 

V 

Jan - juni  *  Rapporteringsmøter med prosjektets eier/ 
rådmannen 

A Gjennomført 14.01, 18.02, 03.03, 22.04, 29.05,03.06 V 

Jan - juni  * Informasjonsinnhenting vedr 
kartleggingsarbeidet. 
Samarbeid med kommunale enheter og 
deltakelse ved implementering av foreslåtte 
forebyggende arbeid - Tiltak 

A Innledet til budsjettdebatt i rektorkollegiet 15.01.08. 
Videreført samarbeidet med representanter for barneskolene. 
Videreført samarbeid og tiltak med representanter for undervisningstjenesten/ 
ungdomsskolene og ulike enheter om: 

• Tverrfaglige fagteam ut på ungdomsskolene. 
• Alternativ opplæringsarenaer i ungdomsskolen. 
• Minoritetsgrupper!   KOBOLT deltok i samtale med elever vedr 

inkluderingsarbeid i ungdomsskolen og i kommunen 04.03.08. 
Drøfting med NAV – Kongsberg med fokus på 

• Forebyggende tiltak.  Åpen invitasjon til å delta på arbeidsgruppemøter. 
• JIS. Invitert til arbeidsgruppemøte 07.03.08. 
• Formidle kontakt med unge sosialklienter i alder 18 – 25 år  for 

erfaringsutveksling med KOBOLT. 
Drøftet videre utvikling av familiesenter. 
Opprette kontakt med initiativtaker og eier av Åpen barnehage med meningsutveksling 
rundt lavterskel og forebyggende arbeid. 
Deltatt i arbeidet med å ta i bruk Inn påtunet ordninger i Kongsberg. 
Deltatt i arbeidet med videreutvikling av konsultasjonsordningen hvor representanter fra 
barnevern, helsesøstertjenesten og PPT-OT er organisert i ulike team som samarbeider 
jevnlig med barnehager og skoler. 

V 
 
 
 
 

Jan - juni  * Delta på konferanser/møter/kurs knyttet til 
prosjektet. 
 
 
 
 
 
 

A • «Gården som ressurs for NAV, oppvekst-, helse og sosialetaten» i regi av 
fylkesmennene i Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus – 
10.01.08. 

• «De som faller mellom to stoler»- et seminar i regi av KS, div. kommuner og 
Buskerud fylkeskommune – 18.01.08. 

• «Prosjektlederkurs» i regi av Kongsberg kommune og Kinei – 06.-07.02.08 
• «Hvordan forebygge og redusere atferdsproblemer blant barn og unge» i regi 

av Voksne for barn – 08.02.08: Ikke påmeldt da kurset var fulltegnet. 

V 
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Kontakt og samarbeid med ulike prosjekt – 
internt og eksternt  
 
 
 
Oppsøkende virksomhet 
til/erfaringsutveksling med andre kommuner 
med innretning mot 

• forebyggende tiltaksvirksomhet  
•  tilrettelegging av bolig med 

tjenester.  (Ordinære boliger – 
samlokaliserte boliger – 
bofelleskap)  

Hovedkriteriet for besøk er å se på «God 
praksis og god samhandling!» 

• «Gode oppvekstvilkår». Konferanse i regi av Drammen kommune – 26.-
29.02.08. 

• Seminar i regi av BUP Kongsberg - 05.03.08. 
• Atferdskonferanse i regi av Fylkesmannen, Buskerud – 01.-02.08  
• Studietur til Trondheim i regi av Husbanken – 10.-12.06.08  

 
 

• Samarbeid med LAR-prosjektet i Kongsberg kommune. 
• Innhente informasjon fra/Samarbeide/erfaringsutveksling med prosjekter tildelt 

midler fra SHdir.    
«Tidlig intervensjon/ungdom i sviktsonen» og «Rusforebyggende Arbeid»- jfr. 
Pilotprosjekt i Larvik kommune. 

 
• Studietur til Arendal kommune – med fokus på koordinering av tjenester til 

brukere med langvarige og sammensatte behov - 06.05.08 
• Ekskursjon til Kristiansand kommune med fokus på tiltak for barn og unge i 

målgruppa  som «Lavterskelteam/Tverrfaglige team» , familiesentra med mer – 
07.-08.05.08 

• Studietur til Arendal kommune og deltakelse på opplæring av koordinatorer – 
09.06.08 

• Studietur til Larvik – 10.06.08 med fokus på alternative opplæringsarenaer i 
grunnskolealder 

Jan - juni  * Holde seg orientert om kontraktsinngåelse 
om bruk av SamPro som verktøy for IP i 
Kongsberg kommune. 
Delta i igangsetting av implementering av 
SamPro i kommunen. 
Delta i utviklingsarbeidet av SamPro i 
samarbeid med produktansvarlig hos Visma: 

• Hovedtrekkene mht nytt innhold 
skal være på plass i løpet av februar. 

• Intensjon om at en utprøvbarversjon 
skal være klar i løpet av juni. 

A 
 
 
M 
 
A 

Kontrakt er utarbeidet og underskrevet av rådmannen på vegne av Kongsberg kommune. 
 
Implementering er tildels avhengig av interne rokkeringer i kommuneorganisasjonen, 
og opprettelse av systemkoordinatorfunksjon. 
Dette arbeidet har punktene over som forutsetning for gjennomføring. 
En videreutvikling av programmet har som en viktig forutsetning at Sampro i nåværende 
versjon tas i bruk i kommunen for å oppnå er nødvendig erfaringsbakgrunn. 

V 

Jan. - 
mars 

 * Intervju av foreldre og evt. andre brukere 
med tanke på deltakelse i utprøving av 

A Fortsatte arbeidet fra høst 07, hvor prosjektet gjort muntlig avtale med aktuelle foreldre 
som har sagt seg villige til å prøve Sampro. 

V 
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elektronisk IP.   

Jan - juni  * Fortsette prosjektets arbeid med kartlegging 
av bolig- og tjenestebehov i et 10-årig 
perspektiv.  
Intervju/samtaler med foreldre til barn/unge 
med langvarige og sammensatte behov. 
 

A Per uke 26-08 er det gjennomført frivillige intervju/kartleggingssamtaler med foreldre til 
54 barn/unge/unge voksne. 

• Trinn 1 med kriterium: Barn/unge/unge voksne f. 1990 – 1999 og hvor det er 
fattet vedtak om omsorgslønn.   

• Kriterium 2: Barnet/ungdommen/unge voksne f.1987 – 2001 og som mottar 
tjeneste fra Koordineringstjenesten og som ikke har mottat forespørsel ut fra 
kriterium 1.  

Det er totalt sendt 99 henvendelser hvorav 59 svarte «ja» til intervju.  Det er 
gjennomført 54 samtaler.  16 har svart «nei» på henvendelsen, 18 ikke har svart og 1 har 
flyttet fra kommunen. 

V 

Feb 04  * Prosjektet møter referansegruppa – for ½-
årlig statusgjennomgang 

M Gjennomgang av mandatet så langt vedrørende: 
• Kartlegging /intervju 
• Forslag til forebyggende tiltak 

 
Referansegruppa godkjente prosjektrapporter/dokumentasjon. 
Drøftinger rundt evt. videreføring av prosjektet.  Det er opp til prosjektets 
eier/kommunen å avgjøre om evt. forlengelse.  Referansegruppa vektla forankring i 
kommunalt planverk og behov for kommunale registreringer av framtidig bolig- og 
tjenestebehov.  Et av prosjektets hovedmål må være å starte prosesser og å fokusere på 
erfaringslæring. 

V 

Feb 08  * Arbeidsgruppe (½ dag) 
• Kort statusgjennomgang 
• Videre prioritering og 

konkretisering av forebyggende 
tiltak. 

• Drøfte videreføring av KOBOLT. 
• Drøfte ekskursjon og evt. valg av 

kommune  

A Gjennomgang og delvis prioritering av foreslåtte tiltak.   
Eget vedlegg over tiltak til drøfting som presenteres rådmann og enhetsledere 03.03.08 
Arbeidsgruppa ønsker at prosjektet søkes videreført! 
 
 
Prioritet 1: Kristiansand 
Evt. besøk til andre kommuner som Larvik og Trondheim avgjøres seinere. 
 
Se ellers referat! 

V 

Feb 18  * Beslutningsmøte med prosjekteier (rådmann) 
vedr evt. å søke videreføring for av 
prosjektet. 

M Rådmannen ønsker prosjektet videreført og at det søkes Husbanken og Fylkesmannen 
om videreføring av tilskuddsmidler til et prosjektår 2 (01.08.08 – 31.07.09).  

V 
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Feb 19  * Søknad om videreføring av prosjekt 
KOBOLT. 

M Søknad om tilskudd til styrking av oppfølgingstjenester til bostedsløse samt tilskudd til 
utredning av unge med psykiske lidelser til Fylkesmannen i Buskerud sendt 19.02.08 

V 

Mars 03  * Presentasjon av status for KOBOLT for 
prosjekteier (rådmann) og en enhetsleder med 
utgangspunkt  i mandat. 

M Gjennomført! 
 
 
 

V 

Mars 07  * Søknad om videreføring av prosjekt 
KOBOLT  

M Søknad om kompetansetilskudd til videreføring av prosjektet ble sendt Husbanken 
07.03.08. 

V 

Mars 07  * Arbeidsgruppe (hel dag): 
• Kort statusgjennomgang 

Med  tilbakemeldinger fra 
prosjekteier og enhetsledere. 

• Informasjon om og samarbeid med 
NAV og JIS prosjektet 

• Det tverrenhetlige samarbeidet fra 
Koordineringstjenestens ståsted. 

• Informasjon om 
studietur/ekskursjon. 

• Drøfte den videre framdrift av 
KOBOLT 

A Gjennomført! 
Det vises til referat! 

V 

Mars 12  * Tilbakemelding fra Fylkesmannen på søknad 
om tilskudd. 

M SHdir avslo søknad om tilskudd, da prosjektet ikke fyller kriteriene. Tilskudd til 
boligsosialt skal gå til stilling til oppfølging i bolig og KOBOLT faller derfor utenfor.  

V 

April 09  * Tilbakemelding til Husbanken i forbindelse 
med søknad om kompetansetilskudd.  

A Husbanket ønsket ytterligere opplysninger og spissing av prosjektet knyttet til 
kommunens ansvar for planlegging og anskaffelse av boliger til målgruppen og 
prosessen rundt bosetting i varig bolig. 
Svarbrev fra Husbanken med melding om at kompetansetilskudd til videreføring av 
prosjektet av 15.04.08 

V 

April - 
mai 

 * Deltakelse i opptaksprosess ved Villa Ro – et 
alternativt ungdomsskoletilbud! 

 Deltatt i intervju med søkere og foreldre! 
Lagd innstilling til opptak. 

V 

April - 
mai 

 * Deltakelse i organisatorisk endringsarbeid i 
Kongsberg kommune! 

A Rådmannen ønsket at prosjektleder KOBOLT og tidligere leder for 
Koordineringstjenesten, skulle utrede forslag til organisatoriske løsninger i forebindelse 
med overføring ansvar for koordinering av tjenester og individuell plan. I dette arbeidet 

V 
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skulle også utredning knyttet til opprettelse av systemkoordinatorfunksjon inngå. 
Arbeidet ble lagt fram til rådmannen for beslutning.  
Det ble vedtatt at prosjektleder KOBOLT fra 01.08.08 skulle gå inn i rollen som 
systemkoordinator i 40% stilling.   

April 18  * Deltakelse i arbeidsgruppe om 
Omsorgsplanen 

A Framlegg om KOBOLTs arbeid for arbeidsgruppen og deltakelse i drøfting vedr 
utfordringer og prioriteringer knyttet til omsorgstjenester i et perspektiv fram til 2025. 
 

V 

April 29-
30 

  SamProkurs for lokale administratorer og nye 
koordinatorer 

A Gjennomført innføringskurs for 3 lokale administratorer og 13 koordinatorer i bruk av 
SamPro. 

V 

Mai - juni  * Arbeid knyttet til netteleserutfordringer. 
 

 Kommunen bruker åpen programvare og prosjektet fikk store vansker mht bruk av 
SamPro, fordi kommunens nettleserversjon ikke gjorde det mulig å arbeide i 
programmet. 
Nettleseren ble ikke oppdatert innen utløpet av første prosjektår og gjorde det umulig å 
ta i bruk SamPro. 

V 

Mai 07-08  * Arbeidsgruppe m.fl.:  
• Ekskursjon til Kristiansand 

kommune:   
Den gode praksis og samhandling 

A Informasjon og erfaringsutveksling med representanter fra oppvekst, kultur, 
helse og sosial og pleie- og omsorg. 
Besøk til ulike driftsenheter. 

V 

Mai 15  * Rapport til politisk nivå i form av framlegg i 
åpent temamøte om Omsorgsplanen for 
kommunestyre, brukergrupper m.fl.  

A Framlegg av foreløpige funn mht framtidig behov for bolig med tjenester for 
målgruppen samt fokus på forebyggende tiltak. 

V 

Mai 21  * Framlegg på Erfaringskonferanse 2008 om 
Boligsosialt arbeid i regi av Husbanken  

A Presentasjon av arbeidet og funn fra prosjektets 10 første måneder. V 

Mai 28  * Arbeidsgruppe med fokus på prosjektets 
første 10 måneder i relasjon til mandat: 
Fordypet gjennomgang og tverrfaglig 
utredning for barn og unge med langvarige 
og sammensatte behov. 

 Fokus på forebyggende arbeid.  Hva er gjort?  Er vi på rett veg? 
• Prosjektet bidrar til felles FOKUS.  Forslag til forebyggende tiltak vil bli levert 

som forslag og dokumentasjon til arbeidet med omsorgsplan.   
• Kartleggingen pågår og vil med utgangspunkt i henvendelsene fra 

Koordineringstjenesten og UFA, være ferdig i løpet av juni 08 og vil inngå i 
Omsorgsplanen som utarbeidet i løpet av 2008. 

• Informasjon om arbeidet knyttet til SamPro.  Første kurs er gjennomført men 
har datatekniske utfordringer knyttet til nettleserprogram, 

V 

Mai - juni  * Invitasjon til brukerpanel A Gjennomført to samlinger med brukere og representanter for brukere med langvarige og V 
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sammensatte behov med fokus på koordinering og individuell plan. 

Juni 06  * Opprettelse av tverrkommunalt nettverk for 
IP arbeid. 

A Systemkoordinatorer/ansvarlige IP koordinatorer fra kommunene Øvre Eiker, Nøtterøy, 
Skien og Kongsberg opprettet e nettverk for utveksling av erfaring, felles utfordringer 
og   

V 

Juni 19  * Møte med referansegruppa! A 19.06.08 - Oppsummeringsmøte av prosjektets første 10 måneder med følgende vedtak: 
Omsorgsplanen sendes referansegruppa. 
 KOBOLT skal fortsette prioritering av fokus på forebyggende arbeid. 
 KOBOLT fortsetter kartlegging og prioriterer barnevernrelaterte brukere. 
 SH dir skal ha en sluttrapport med kopi til Husbanken: 
  Hvor langt har vi kommet? 
  Dokumentere inntrykk inklusive gode og dårlige erfaringer. 

V 

Juni  * Oppsummere og  foreløpig konklusjon på 
bakgrunn av  kartlegging av fremtidig 
ønsker/behov for bolig og tjenester 

M Som konsekvens av mange samtaler med brukere i andre halvdel av juni, ble 
oppsummering og bearbeiding av informasjonsmaterialet, utsatt til august 2008. 
dette arbeidet skal være underlagsmateriale til Omsorgsplanen  

August 2008 

Høst   Prosjektrapport for første prosjektår! M Utarbeidet og skal sendes Fylkesmannen og Husbanken ved årsskiftet 2008-09 Januar 2009 
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Prosjektår 2! 
Merknad!  Dersom ikke annet er nevnt, er det Prosjektleder som har deltatt i aktiviteten/milepælen på vegne av prosjekt KOBOLT. 
 

Start/ 
når 

H 
08 

V 
09 

AKTIVITETER (A)  og 
MILEPÆLER (M) 

A 
M 

RAPPORTERING Godkjent/ 
gjennomført 

August *  Oppstart av prosjektår 2 for KOBOLT! M Prosjekt KOBOLT videreført med støtte fra Husbanken Region Sør og Kongsberg 
kommune.  Det vises til «Prosjektplan for prosjektår 2!» mht mandat og målsettinger. 

V 

August *  Prosjekt KOBOLT knyttes tett opp til 
funksjonen Koordinerende enhet 
(jfr.Forskrift om habilitering og 
rehabilitering) i Kongsberg kommune. 

M Prosjektleder(PL) fortsatte som leder av KOBOLT i kombinasjon med nyopprettet 
stilling som Systemkoordinator(SK). Bakgrunn og begrunnelse: 

• Administrative og politiske vedtak hvor SK opprettes for å inneha funksjonen som 
koordinerende enhet. 

• Prosjekt KOBOLT og funksjonen SK skal begge ha fokus på brukere med langvarige og 
sammensatte behov. 

SK skal ha oppgaver på individnivå mht å være «adresse- og kontaktperson» for 
brukergruppen, administrere ordning med IP og å fordele koordinatoransvar. 
SK skal ha oppgaver på systemnivå mht å ha generell oversikt over brukere, 
koordinatorer og utarbeidede IP`er.  SK har ansvar for tverrfaglig samarbeid-, 
utviklings og planleggingsarbeid. 

• For å nå KOBOLTs målsettinger på sikt forutsettes en tett samhandling med 
SKfunksjonens rolle og innhold.  Det gjelder ikke minst mht implementering av SamPro 
som verktøy for IP hvor kommunen er avhengig av skolering og opplæring av 
koordinatorer for relevante brukere. 

V 

August  *  PL-KOBOLT/SK og organisasjonstilhørighet M PL og SK  knyttes opp til stabsfunksjonen Utredning og saksbehandling i Kongsberg 
kommune.  

V 
 

August *  Igangsette arbeid med organisatoriske 
endringer mht koordinering av tjenester og IP 

A Ansatte i tidligere Koordineringstjenesten, leder for Seksjon habilitering og 
rehabilitering, PL-KOBOLT/SK  begynte utredningsarbeidet i dialog med nytilsatt 
helse- og sosialsjef. 

V 

August *  Oppsummering og bearbeiding av 
kartleggingsmateriale mht framtidig 
ønsker/behov for bolig og tjenester. 

A Det vises til dokumentet «Oppsummering av prosjekt KOBOLT» fra august 2008. 
KOBOLT har vært i dialog med og gitt tilbakemelding til prosjektleder for 
Omsorgsplanen 2009 – 2020/2030 for Kongsberg kommune. 

V 

Aug - juni  * * Deltakelse i ansvarsgruppemøter og 
behandling av søknader om koordinering av 
tjenester og IP. Initiere samhandling rundt 
brukere med omfattende utfordringer. 

A PL-KOBOLT/SK har deltatt i tett samarbeid med representanter for Seksjon habilitering 
og rehabilitering.  Arbeidet har vært nødvendig for forståelsen av utfordringer for 
mennesker med langvarige og sammensatte behov på individ- og systemnivå, for å 
kunne fatte beslutninger/vedtak og for innspill til KOBOLT. 

V 
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Start/ 
når 

H 
08 

V 
09 

AKTIVITETER (A)  og 
MILEPÆLER (M) 

A 
M 

RAPPORTERING Godkjent/ 
gjennomført 

 
Aug 20 *  Møte med fungerende Oppvekstsjef A Gjennomført med fokus på forebyggende tiltak samt på enkeltelever. V 

Aug 22 *  Møte med rådmann A Gjennomført med fokus på: 
•  Status og videre framdrift prosjekt KOBOLT. 
• Tilbakemelding og videre framdrift mht implementering av SK  

V 
 

Aug 25 *  Innledning til samarbeid om bruk av SamPro 
ved Raumyr forsterka skole 

 Gjennomført med representanter for skolen samt pedagogisk veileder for data for 
grunnskolen i Kongsberg 

V 

Aug 25 *  Tilstedeværelse på Utvalg for helse og sosial A 1. gangs politisk behandling av Omsorgsplan i utvalg.  Det vises til møteprotokoll. V 

Aug  - ut 
prosjektår 
2 

*  Deltakelse i strategimøte for prosjekt 
«Livskvalitet og egen mestring» i Pleie- og 
omsorgsenheten 

A Rollen som SK og prosjektleder KOBOLT skal delta i strategiarbeidet for 
implementering av prosjektet» med sterk vektlegging av IP. 
Gjennomført 27.08.08, 18.11.08, 16.12.08, og 24.04.09 

V 

Aug 27 *  Arbeidsgruppemøte KOBOLT 
• Status for organisatoriske endringer 
• Kartlegging i relasjon til forslag til 

Omsorgsplan 
• Prioritering av forebyggende tiltak 

inn mot forslag til Omsorgsplan 
• Samkjøring av KOBOLTmøter og 

Driftsmøter. 
• Fordeling av psykiatrimidler 

A Det vises til referat fra møtet og noen spesielle punkter: 
• Kartlegging i regi av KOBOLT vil ikke klare å omfatte alle aktuelle og 

potensielle brukere med behov for bistand til bolig.  Omsorgsplanen må derfor 
ta høyde for et høyere antall. 

• Arbeidsgruppa må prioritere blant våre forslag til forebyggende tiltak tilknyttet 
framtidig økonomisk behandling av Omsorgsplan. 

• Det er rasjonelt å samkjøre KOBOLTs arbeidsgruppemøter dette prosjektåret 
med Driftsmøte.  Dette vil øke muligheten for at Driftsmøte videreføres etter 
avslutning av prosjekt KOBOLT.  Driftsmøtet skal ha fokus på utfordringer for 
barn og unge samt samhandling mellom enheter og seksjoner, og vil for det 
meste bestå av deltakerne i arbeidsgruppe KOBOLT. 

• Psykiatrimidler er prioritert til skolering av konsultasjonsteam/tverrfaglige 
team, psykisk helsearbeid på ungdomsskolene, kurs i kognitiv terapi og vil bli 
prioritert til opplæring av nye koordinatorer.  Idèdugnad  for videre bruk skal 
drøftes videre. 

V 

Sept 01 *  Møte med enhetsledere m.fl for drøfting om 
innhold i SK`s rolle og funksjon, en felles 
forståelse av begrep/innhold mht IP samt 
forslag til videre arbeid med å overføre det 
koordinatoransvar til seksjoner. 

M Diskusjon og vedtak om videreføring av samtalene 05. September V 
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Start/ 
når 

H 
08 

V 
09 

AKTIVITETER (A)  og 
MILEPÆLER (M) 

A 
M 

RAPPORTERING Godkjent/ 
gjennomført 

 
Sept 02 *  Samtale med leder for kommunens 

Landbruksavdelingen for å videreføre prosess 
med IPT – Inn på tunet(Grønn omsorg!) som 
alternative og forebyggende tiltak 

A Gjennomført med noen spesielle merknader: 
• Vi formidler kontakt mellom skoler og enkeltbønder/-tilbydere mht alternative 

tiltak for utfordrende elever. 
• Vi viderefører samtalene med tanke på et forprosjekt mht IPT 

V 

Sept 05 *  Framlegg av fordypet diskusjonsgrunnlag for 
enhets ledergruppa mht  

• Beskrivelse av SK`s rolle og 
funksjon 

• Utarbeide rutiner for det 
koordinerende arbeidet og IP 

M Gjennomført med enhetsledernes føringer/vedtak for forståelse og bruk av IP, metodikk 
for det koordinerende arbeidet, samt oppgaver for SK og videre framdrift. 
Det vises til rutinebeskrivelse «Systemkoordinator – beskrivelse av funksjon og rolle». 

V 

Sept - 
juni 

* * Informasjon om endringer av det 
koordinerende arbeidet, SK`srolle og 
funksjon, forståelse av IP samt bruk av 
Sampro til ulike seksjoner i den kommunale 
organisasjonen i Kongsberg kommune. 

A Prosjektleder KOBOLT og SK informerte i ulike seksjoner i Helse- og sosial (NAV, 
Barnevern og Helsestasjon for barn og ungdom), Kultur(Integreringsseksjon), 
Oppvekst inklusive for styrer- og rektorkollegiet samt for Pleie og omsorg (Seksjon 
psykisk helse, Seksjon avlastning, Forvaltning) samt for eksterne samarbeidspartnere 
som Kongsberg videregående skole (KVS), interkommunale PPT-OT samt BUP og DPS 
ved Blefjell sykehus. 

V 

Sept - des *  Erfaringsutveksling og oppdatering/kursing i 
bruk av SamPro for lokale administratorer og 
dataansvarlige for Oppvekstenheten 

A Gjennomført månedlig. V 

Sept 10 *  Samling for nøkkelpersoner fra 
ungdomsskolene med tema oppfølging og 
videreutvikling av alternativ opplæring på 
ungdomsskolene. 

A Erfaringsutveksling ungdomsskolene imellom mht igangsatte og tenkte opplæringstiltak. 
Se eget referat. 
Dette tiltaket ble initiert i tilknytning til prosjekt KOBOLT forslag til forebyggende 
tiltak og videreføres for ny evaluering høst 2009. 

V 

Sept 18 *  Møte med Husbanken v/Tor Henriksen 
Prosjektleder for Omsorgsplanen i 
Kongsberg kommune Anne Muggerud deltok 
i tillegg til prosjektleder for KOBOLT. 

M Gjennomgang av status for KOBOLT, som blant annet er trukket  inn i arbeidet med ny 
omsorgsplan  
Prosjektplan for prosjektår  2 er justert  med vektlegging av føringer fra Husbanken, som 
er opptatt av: 

•  konkret framskaffelse av boliger for målgruppen, 
• bolig og oppfølging av ungdom/unge voksne tilknyttet barnevern, 
• ungdommer som «ikke vil ha hjelp» og som har lav ”boevne”. 

Det vises til referat fra møtet. 

V 
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Start/ 
når 

H 
08 

V 
09 

AKTIVITETER (A)  og 
MILEPÆLER (M) 

A 
M 

RAPPORTERING Godkjent/ 
gjennomført 

 
Sept - nov *  Utarbeide opplæringsplan for nye 

koordinatorer.  
A Gjennomført bestående av en tverrfaglig arbeidsgruppe fra ulike seksjoner i Pleie- og 

omsorgsenheten, Oppvekstenheten og Helse- og sosialenheten, etter egen møte- og 
framdriftsplan.  Oppstart av arbeidet 23.09.08 med 6 påfølgende samlinger høst 08. 
Målsetting for opplæringsplan:  

• Høy brukerorientering/-medvirkning, 
• Høy kvalitet og engasjement i det koordinerende arbeidet, 
• Tydeliggjøring av det koordinerende ansvaret og funksjon i seksjoner, 
• Ivareta koordineringskompetanse samt ivareta 
• «En dør-prinsippet!»  

V 

Sept 23 *  Arbeidsgruppemøte KOBOLT 
• Tilbakemeldinger fra møte med Tor 

Henriksen, Husbanken – 18.09.08 
• Status for utvikling av 

Systemkoordinatorrollen og 
endringer i det koordinerende 
arbeidet. 

• Psykiatrimidler 
• Driftsmøtesaker 

A Det vises til referat fra møtet og  noen spesielle punkter/kommentarer: 
• MHT Husbankens ønske om tett kontakt og dialog med «barnevernsbarna/-

ungdommene» om framtidig behov.  Barnevernet har/får en et spesielt ansvar 
for dialogen med denne gruppen.  Uansett må vi legge inn et estimert ca tall i 
omsorgsplan og økonomiplaner. 

• Fordeling av psykiatrimidler – se punkter fra møte 27.08.08.  Spesielt fokus på 
kursdag for Konsultasjonsteam 27.11.08.  Meningsutveksling om prioritering 
av psykiske helsemidler for 2009.  

 

 
V 

Sept - des *  Deltakelse på konferanser/kurs A • Hvordan forebygge og redusere atferdsproblemer blant barn og unge? 
Forskning og praksis! v/Terje Ogden. Arrangør: Voksne for barn – 26.09.08 

• PC- kurs  - 24.09.08 
• Opplæring i Unique Profil sett i sammenheng med SamPro – 06.10.08 
• Forebyggende arbeid.  Seminar på Politihøgskolen i Oslo – 22.10.08 

V 

Sept 25 *  Møte med rådmann. M Gjennomført med fokus på: 
•  Status og videre framdrift prosjekt KOBOLT. 
• Tilbakemelding og videre framdrift mht implementering av SK og overføring 

av det koordinerende ansvaret til seksjoner.  Planlegging av framlegg på 
mellomledersamling for seksjonsledere 09.10.08 

V 

Sept – 
febr 09 

* * Deltakelse i arbeidsgruppe for å utarbeide 
samarbeidsavtale mellom Blefjell sykehus og 
tilhørende kommune vedr IP. 

A Det vises til referat fra møtet. Oppstart 30.09.08 med påfølgende møter 16.10.08, 
02.12.08 og 28.01.09. Arbeidsgruppa avga rapport og forslag til avtale til 
lokalsykehusprosjektets ledelse 18.02.09. 

V 
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Start/ 
når 

H 
08 

V 
09 

AKTIVITETER (A)  og 
MILEPÆLER (M) 

A 
M 

RAPPORTERING Godkjent/ 
gjennomført 

 
Okt 07 *  Møte med KKE KF (Kongsberg kommunale 

eiendomsforetak) vedr KOBOLT`s arbeid mht 
kartlegging og framtidige behov. 

A KOBOLT presenterte mandat, sine funn og forslag og orienterte leder m.fl. fra 
eiendomsforetaket. 

V 

Okt 08 *  Møte med rådmann A Tema var videre framdrift (jfr møte 25.09.08) for det koordinerende arbeidet. V 

Okt 09 *  Framlegg mellomledersamling for 
seksjonsledere vedr SK, koordinering og IP 
med bruk av SamPro. 

A Gjennomført med fokus på  
• SK`s rolle, arbeidsoppgaver og funksjon 
• Overføring av koordinerende ansvar fra tidligere Koordineringstjeneste til 

seksjoner 
• Brukermedvirkning 
• Metodikk i det koordinerende arbeidet  
• Opplæring, veiledning, journalføring  
• IP med bruk av det elektroniske verktøyet SamPro. 

V 

Okt 09 *  Drøfting om prioritering av KOBOLTs 
foreslåtte forslag til forebyggende arbeid. 

A Prosjektleder KOBOLT har utarbeidet et forslag til prioritering av tiltak på bakgrunn av 
diskusjoner i Arbeidsgruppe KOBOLT.  Foreløpig/midlertidig forslag ble drøftet med 
seksjonsleder for helsestasjon og videre overlevert prosjektleder for Omsorgsplan 2009 
– 2020/30. 

V 

Okt 13 *  Deltakelse på ledermøte med enhetsleder og 
rådmann 

A Oppsummering mellomledersamling og veien videre! V 

Okt 17 *  Videre drøfting vedr bruk av Unique Profil 
som journal- og dokumentasjonssystem for IP. 

A Gjennomført med systemansvarlig for Unique Profil. V 

Okt 20 *  Drøfting om opprettelse av Koordinerende 
team 

A SK og prosjektleder KOBOLT initierte møte med seksjonslederne for henholdsvis 
Habilitering og rehabilitering og Forvaltningsseksjonen i Pleie og omsorg. 
Alle ser behovet for bedre strukturer og samhandling rundt brukergruppen med 
langvarige og sammensatte behov. Enighet om å initiere arbeidet med å opprette et 
Koordinerende team i form av et Arbeidslag når denne arbeidsmetodikken er klar til å 
bli iverksatt. 

V 

Okt 21 *  Deltakelse i koordinerende nettverk. A Gjennomført i Skien med deltakelse fra Nøtterøy, Øvre Eiker, Skien og Kongsberg 
kommuner.  Fokus på IP-arbeid. Erfaringsutveksling. 

V 

 

Start/ H V AKTIVITETER (A)  og A RAPPORTERING Godkjent/ 
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når 08 09 MILEPÆLER (M) M  gjennomført 
 
Okt – 
mars  09 

* * Møterekke inkludert ass. rådmann, helse- og 
sosialsjef, seksjonsleder med flere fra 
Habilitering og rehabilitering, seksjonsleder 
Forvaltning samt Boligkonsulent. 

A SK og prosjektleder KOBOLT initierte til samhandling med spesielt to fokus: 
• Forbedret samhandling og rutiner internt i kommunal forvaltning   

mht møte, kontakt og oppfølging for brukere med langvarige og sammensatte 
behov som har store utfordringer mht tilrettelegging av bolig. 

• Oppfølging av konkrete saker mht bolig hvor sterkt funksjonshemmede barn er 
involvert. 

I etterkant har følgende skjedd: 
• Det er utarbeidet en rutine som beskriver saksgangen og hvilke 

funksjoner/roller som «skal inn og på hvilket tidspunkt», når brukere med 
funksjonshemminger ønsker bistand til tilpasning, utbedring, utbygging osv av 
bolig. 

• Alle de spesielt nevnte tilfellene skal være sikret oppfølging av personlig 
koordinator og relevante tjenesteytere i kommunen. 

• Utarbeiding av sak til formannskapet som 18.03.09 vedtok «Ny låneordning for 
familier med sterkt funksjonshemmede barn og store boligbehov.» 

V 

Okt – juni  * * Møte med spesialpedagogisk team på Raumyr 
forsterkede skole. 

A Gjennomført med fokus på ansvarsendringer mht koordinering og IP. 
PL-KOBOLT/SK har ønske om at aktuelle ansatte på denne skolen med sitt spesielt 
tildelte ansvar, kommuniserer med og tar i bruk SamPro som verktøy for IP. 
To kontaktpersoner ved skolen skal følge opp dette.  Gjennomført oppfølging/opplæring 
12.11.08, 25.11.08, 19.01.09 

V 

Nov 05 *  Arbeidsgruppe KOBOLT 
• Forebyggende tiltak og økonomiske 

konsekvenser. 
• Presentasjon av den lokale 

undersøkelsen «Ungdom, identitet og 
dannelse» v/ Seksjonsleder 
Ungdomskonto 

• Driftsmøtesaker 

A Det vises til referat og bemerkes spesielt gjennomgang av «Forebyggende tiltak i forhold 
til barn og unge.  Økonomiske konsekvenser!»  På bakgrunn av endringer er dokumentet 
redigert og benevnt som 
«Innspill til Omsorgsplanen mht pkt 1.1.2 KOBOLT.  Forebyggende tiltak i forhold til 
barn og unge med økonomiske konsekvenser!» 
Driftsmøte tok spesielt for seg ønske om styrking av helsesøstertjenesten innenfor 
oppvekstenheten.  Barnevern ønsker å vri sin ARTsatsing/ressursbruk inn mot 
helsestasjon for ungdom. 

V 

Nov 06 *  Møte med rådmannen A Gjennomgang av status for prosjektarbeid og endringer mht koordinering/IP-arbeidet. V 

Nov 13 *  Møte med kommunikasjonsrådgiver i 
Husbanken, Anette Hansen, og prosjektleder 
for omsorgsplanen, Anne Muggerud. 

A Redegjørelse av prosjektene som grunnlag for medieomtale av KOBOLT og 
Omsorgsplanen på Husbankens hjemmesider. 

V 
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08 
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A 
M 

RAPPORTERING Godkjent/ 
gjennomført 

 
Nov 13 *  Møte med oppvekstsjef og 

ungdomsskolerektorer med tema oppfølging 
og videreutvikling av alternativ opplæring på 
ungdomsskolene som et forebyggende tiltak. 

A Gjennomført og det vises til erfaringsutveksling ungdomsskolene imellom mht 
igangsatte og tenkte opplæringstiltak 10.09.08 
 

V 

Nov 24 *  Tilstedeværelse på Utvalg for helse og sosial A 2 gangs politisk behandling av Omsorgsplan i Utvalg for helse og sosial med vedtak om 
å sende planen tilbake.   Det vises til møteprotokoll.  

V 

Nov 27 *  Deltakelse og medansvar for Erfaringssamling 
for Konsultasjons team 

A Gjennomført med deltakere fra PPT-OT, Barnevern og Helsestasjon for barn og ungdom  
som del av kompetanseheving for nyetablerte konsultasjonsteam  
(3 Barnehageteam, 3 Barneskoleteam samt 2 Ungdomskoleteam) med tema:  

• Flyktningearbeid v/Flyktningetjenesten i Kongsberg kommune. 
• Kompetansehevingsbehov videre: Minoritetselever med flere. 

V 

Nov  - 
juni 

* * Drøfting internt i stabsenheten om KOBOLTs 
forslag til forebyggende tiltak samt 
videreutvikling av SK`s funksjon og rolle. 

 Tema tatt opp i samtaler med leder for Stabsavdeling fag og utredning og på 
avdelingsmøter, og drøftet videre med rådmann med følgende konsekvens/vedtak: 

• Avdelingen omdefineres til Ressurssenter for oppvekstmiljø. 
• SK skal i tillegg til å ha funksjonen/rollen som Koordinerende enhet, arbeide 

med system- og samhandlingsutfordringer for barn og unge i et 
oppvekstmiljøperspektiv. 

V 

Des - jan * * Deltakelse i Kongsbergdelegasjon til drøfting 
av interkommunal samarbeidsavtale med DPS 
og BUP v/Blefjell sykehus 

A Deltatt 04.12.08 og 20.01.09 hvor evaluering av eksisterende avtale og forslag til 
revidert avtale, ble utarbeidet.  Oppfølging og ny evaluering avtalt januar 2010. 

V 

Des 08 *  Deltakelse på ledermøte med enhetsleder og 
rådmann. 

M Gjennomgang av status for endringer av det koordinerende arbeidet og forberedelse til 
opplæringsstart av nye koordinatorer. 
Prinsippdiskusjon om forståelsen av IP. 

V 

Des 12 *  Arbeidsgruppe KOBOLT 
• Driftsmøtesaker: 

Evaluering av erfaringssamling 
for Konsultasjonsteam.   
Organisering av 
kompetanseheving. 

• Drøfting av Ruspolitisk handlingsplan 

A Det vises til referat. 
  

V 
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Des - jan * * Møte med enhetslederne i Pleie- og omsorg 

samt Helse og sosial 
M Videreføring av diskusjon 08.12.09 mht begrepsinnhold og kommunikasjon av felles 

forståelse internt i kommunale organisasjon. 
V 

Des – juni  * * Deltakelse i drøftinger initiert av enhetsleder i 
Helse og sosial benevnt «Koordinerings langs 
nye veier!» 

 Gjennomført med fokus på organisasjonstilhørighet for tidligere ansatte i 
Koordineringstjenesten, innhold i nye arbeidsoppgaver og videreutvikling/styrking av 
tjenestetilbudet til barn, ungdom og unge voksne med langvarige og sammensatte behov. 
Seminar 08.01.09 med påfølgende ukentlige møter. 

V 

Des - Feb * * Rapportskriving med mer A Diverse dokumenstasjonsarbeid  i tilknytning til KOBOLT i regi av PK-KOBOLT/SK. V 

Jan 08  * Deltakelse i arbeid om forslag til ruspolitisk 
handlingsplan. 

A Gjennomført.  Dette inngår i grunnlagsarbeidet for nye ruspolitisk handlingsplan for 
Kongsberg kommune som kommer til politisk behandling i 2009. 

V 

Jan  * Forberedelse til Kickoff-dag for opplæring av 
koordinatorer.  

A Det vises arbeidet med å «Utarbeide opplæringsplan for nye koordinatorer» (Se aktivitet 
beskrevet på side 16.)  Forberedelsen gjennomført i form av detaljplanlegging av 
opplæringsdagen med foreldrerepresentanter og deltakere fra ulike enheter. 

V 

Jan 13  * Kickoff-dag for opplæring av nye 
koordinatorer. 

M Gjennomført med  vel 80 deltakere/nye koordinatorer i tillegg til ledergruppe med 
rådmann,  foreldrerepresentanter for barn og unge med langvarige og sammensatte 
behov,  representanter for brukerorganisasjoner samt nøkkelpersoner i den kommunale 
organisasjonen. 
Fokus på felles forståelse og viktighet av kvalitet på det koordinerende arbeidet og IP. 

 

V 

Jan 15  * Deltakelse i koordinerende nettverk. A Gjennomført i Hokksund med deltakelse fra Nøtterøy, Øvre Eiker, Skien og Kongsberg 
kommune.  Fokus på IP-arbeid med erfaringsutveksling. 

V 

Jan 20  * Tankesmie med leder for Nav, Kongsberg A Gjennomført med fokus på forebyggende tiltak og Nav`s deltakelse i IParbeid. V 

Jan - juni  * Deltakelse på konferanser/kurs A • Inn på tunet- seminar Bø i Telemark – 21.-22.01.09.  Arrangør: Norsk 
Bondelag m.fl. 

• Webseminar om utvidet versjon av SamPro Velferd som inkluderer Individuell 
opplæingsplan(IOP) – 09.-11.03.09. 

• Skoleledelse – seminar i Tønsberg i regi av PedNett – 14.-15.05.09 

V 
 
 
 
 

 
 

Start/ H V AKTIVITETER (A)  og A RAPPORTERING Godkjent/ 
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når 08 09 MILEPÆLER (M) M  gjennomført 
 
Jan - juni  * Ansvarlig for opplæring av nye koordinatorer * Alle nye koordinatorer gjennomgår 3 dagers opplæring  med hovedfokus på: 

• Koordinators rolle 
• Kommunal organisering, tjenestebeskrivelser, lovverk og verktøy for IP. 

V 

Jan – 
mars  

 * Innspill mht innhold i forslag til revidert 
forslag til Omsorgsplan 

A Leder for henholdsvis Pleie og omsorg og Helse og sosial overtok prosjektstyring av 
Omsorgsplanen i etterkant av tilbakesendelse fra Utvalg for Helse og sosial 24.11.08. 
PL-KOBOLT/SK ble bedt om å skriftliggjøre innspill til forebyggende tiltak og behov 
for bolig og tjenester på bakgrunn av KOBOLTs forslag og kartlegging. 

V 

Jan - juni  * Utarbeidelse av diverse rutinebeskrivelser og 
informasjonsarbeid om IP til seksjoner.  

A  V 

Jan - juni  * Deltakelse i Kompetansegruppa i Pleie og 
omsorg. 

A Kompetansegruppa har delansvar for opplæring av koordinatorer og oppfølging av 
seksjoner i henhold til prosjektet «Livskvalitet og egen mestring». 

V 

Feb- juni  * Oppfølging av IPT-konferanse.   A I samarbeid med landbruksansvarlige i kommunen, Annette Finnerud er det initiert og 
igangsatt arbeid med mål om igangsetting av et forprosjekt for å utrede behov og 
muligheter for IPT-ordning i kommunen.  
Oppstart av arbeidet: 02.02.09. 

V 

Feb 02 – 
juni  

 * Deltakelse i arbeid med Prosjektsøknad  - 
Helhetlige tjenestetilbud til personer med 
rusrelaterte problemer. 

A En tverrfaglig gruppe – nærmest synonym med KOBOLT arbeidsgruppe, med 
representanter fra Helsesøstertjenesten for barn og unge, Barneverntjenesten, 
Oppvekstenhet, Kulturenhet, NAV, Seksjon psykisk helse, Ressurssenter for 
oppvekstmiljø (ROM) og PL-KOBOLT/SK  - utarbeidet søknad til tilskudd til 
kommunalt og tverrfaglig rusforebyggende arbeid.  Det vi konkret si midler til styrking 
av helsestasjon for ungdom. Utekontakttjenesten, forebyggende team mm. 

V 

Feb 04  * Rapport for KOBOLT prosjektår 1! M Årsrapport utarbeidet og sendt Husbanken region sør v/Tor Henriksen og 
Fylkesmannens sosialavdeling v/Magnhild Budal Pettersen 

V 

Feb 06  * Arbeidsgruppe KOBOLT 
• Kompetanseheving 
• Rusforebyggende søknad (se over) 

 
 
 

A Det vises til referat med følgende spesielle merknader: 
• Lederne for helsesøstertjenesten, Barneverntjenesten, og PPT-OT samt PL-

KOBOLT/SK inviterer til samtale om psykisk helsearbeid og innføring av 
konsultasjonsteam ved Tislegård ungdomskole. 

• PL-KOBOLT/SK inviterer representanter fra ulike enheter til møte om 
kompetanseheving og felles satsing på tvers av enheter: Barn med 
atferdsutfordringer. 

V 
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Feb 10  * Møte med rådmann og leder for ROM M Systemkoordinatorfunksjon  - Innhold  -  Organisering  -  Stillingsstørrelse m.m. 

Vedtak om å utvide stillingen til 100% fra 01.08.09 og å utvide stillingsinnhold og rolle 
ut over  funksjon som Koordinerende enhet.  SK skal også ivareta systemtenking og det 
forebyggende aspekt for barn og unge. 

V 

Feb 16  * Møte med ledergruppa og rådmann og leder 
Landbruksavdelingen,  

A Framlegg forslag til forprosjekt IPT.  Positivt signal til å gå videre med utarbeidelse av 
prosjektbeskrivelse. 

V 

Feb 20  * Tverrfaglig møte med tema: 
Kompetanseheving på tvers for å møte barn 
med atferdsutfordringer 

 Vises til tema arbeidsgruppemøte KOBOLT 06.02.09 med intensjon om å igangsette 
kompetanseheving på tvers av enheter/seksjoner rettet mot arbeid med barn med 
atferdsutfordringer.  Hvilke behov har vi?  Metodevalg?  Tilnærming?  Strategi og 
struktur? 
Støtte til forslaget, som må ses i sammenheng med utarbeidelse av 
Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen og kompetanseheving knyttet til denne. 
PL-KOBOLT/SK gir oppvekstsjef/rådmann tilbakemelding. 

V 

Feb 20 – 
mai 

 * Deltakelse i arbeidet med ny 
Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i 
Kongsberg 

A Kvalitetsutviklingsplan revideres i regi av oppvekstsjef/rådmann og ROM med 
deltakelse fra PL-KOBOLT/SK. 
Oppstart 20.02.09 med oppfølging 12.03.09 

V 

Mars 03  * Fagteam-/konsultasjonsteam ved Tislegård 
ungdomskole.  Vises til arbeidsgruppe 
KOBOLT 06.02.09 

A Ledelsen ved skolen ønsket tiltaket velkommen.  Konsultasjonsteam opprettes og starter 
arbeidet inn mot skolen. 

V 

Mars 06  * Møte med rådmann/oppvekstsjef  med tema 
Kompetanseheving på tvers for å møte barn 
med atferdsutfordringer (se Feb 20) 

A Felles kompetanseheving  må ses og forankres i sammenheng med:  
• Kvalitetsutviklingsplan for skole (grunnleggende ferdigheter, friskliv og 

teknologi) 
• Prioriterte satsingsområder innenfor barnehage offentlige og 

privateKommuneplan for Kongsberg 2009 - 2010 
Avvente videre framdrift til Kvalitetsutviklingsplan og tilsetting av ny oppvekstsjef. 

V 

Mars  06  * Arbeidsgruppe KOBOLT 
• Kompetanseheving  på tvers av 

enheter. 
• Ekskursjon til kommuner vedr. 

samhandling om målgruppen. 

A Det vises til referat med følgende merknader: 
• Det skal drøftes videre evt felles satsing på PMTO.  Økonomi- og 

personalressurser kartlegges. 
• PL-KOBOLT kontakter Trondheim kommune vedr. muligheter for evt besøk. 
• KOBOLT inviterer seg til å drøfte forslag til Kvalitetsutviklingsplan for skolen. 

V 
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Mars   * Presentasjon av og informasjon om siste 

reviderte versjon av SamPro Velferd. Ny 
versjon for elektronisk samhandlingsverktøy 
for IP og som også kan omfatte IOP 
(Individuell opplæringsplan). 

A Deltakelse på flere webseminar i regi av Visma, hvor representanter for 
ROM(Resurssenter for oppvekstmiljø),  Oppvekstenheten og Habilitering og 
rehabilitering deltok. 

V 

Mars - juli   Utarbeiding av rutiner vedr. registrering av IP 
i Profil 

A Oppstart 13.03.09 og gjennomført vår 09 i samarbeid med systemansvarlig for Profil. 
Utarbeiding av skriftlig rutine med informasjon til ansatte i Pleie og omsorg vedr. 
registrering av IP og personlig koordinator  i Profil. 
 Videreført 30.03, 15.04 

V 

Mars 16  * Videre arbeid med prosjektsøknad for IPT A Igangsatt i samarbeid med landbruksansvarlig i Kongsberg kommune. 
Videreført 26.03.09 og 30.03.09 

V 

Mars - 
mai 

 * Deltakelse på kursrekke i LØFT – 
LøsningsFokusertTilnærming 

A Gjennomført. SK/PL-KOBOLT ble invitert av Seksjon for helsestasjon for barn og 
unge, til å delta i kursrekken 

V 

Mars 19  * Deltakelse i gruppe som drøfter forslag til 
Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i 
Kongsberg. 

A Gjennomført. SK/PL-KOBOLT fikk anledning til å komme med innspill vedr 
forebyggende arbeid og hva som bør prioriteres i videreutvikling av Kongsbergskolen. 

 

Mars 19  * Div. seksjonsleder drøftet forslag til felles 
kompetanseheving innenfor metoden PMTO 

A Enighet om å la dette i bero, til ny Kvalitetsutviklingsplan for skolen samt ny 
Oppvekstsjef, er på plass.   
 

V 

Mars 24  * Drøfte datasikkerhetsmessige utfordringer 
knyttet til evt. bruk av SamPro Velferd som 
løsning for IOP (Individuell opplæringsplan) i 
grunnskolen i Kongsberg 

A Gjennomført med leder for ROM og datakonsulent/-veileder for Oppvekst. 
Sistnevnte påtok seg arbeidet med å utarbeide beskrivelse av nødvendige 
forutsetninger/betingelser og sikkerhetsmessige rammer som må være tilstede for at 
SamPro Velferd kan anbefales som en løsning for IOP i Kongsbergskolen.  
 

V 
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Mars 30  * Framlegg av forslag til prosjektplan for IPT 

for rådmann og enhetsledere 
M Ledergruppa godtok forslaget og påla landbruksansvarlig og PL-KOBOLT/SK å 

igangsette arbeidet ut mot tilbydere/bønder og iversksette spørreundersøkelser til alle 
aktuelle enheter/seksjoner internt i kommuneorganisasjonen. 

V  

Mars 30  * Drøfte med rådmann og fungerende 
Oppvekstsjef og leder for ROM vedr bruk av 
SamPro Velferd som plattform for IOP 

A Avlyst i påvente av tilsetting av ny oppvekstsjef. - 

April - 
juni 

 * Utarbeide felles mal for skriftlig IP for alle 
enheter i Kongsberg kommune  

A Seksjonsleder HabReb, fagkonsulent i Pleie og omsorg og SK/PL-KOBOLT igangsatte 
arbeidet med å utarbeide en skriftlig mal for IP som supplement til SamPro Velferd.  

V 

April 15  * Møte med Husbanken vedr KOBOLT M Kontaktperson fra Husbanken Tor Henriksen og PL-KOBOLT/SK gjennomførte møte 
med fokus på status og framdrift for KOBOLT. 

V 

April 15  * Møte med team fra Seksjon Psykisk helse vedr 
IP, opplæring og videre framdrift. 

A Det er et sterkt og kontinuerlig behov i seksjon Psykisk helse og i enhet Pleie og omsorg 
generelt, mht begrepsavklaring og forståelse av IP i henhold til Forskrift om IP og 
begrepsforståelsen av IP i henhold til Prosjektet Livskvalitet og mestring som 
gjennomføres i enheten.   

V 

April 17  * Arbeidsgruppe KOBOLT 
 
 

A Avlyst grunnet sykdom! - 

April 21  * Åpent møte med tilbydere/gårdbrukere i 
forbindelse med prosjekt IPT 

A Gjennomført med ca 20 interessenter med beslutning om å igangsette studiesirkel og 
ekskursjon til andre kommuner hvor IPT benyttes som en del av tjenestetilbudet! 

V 

April 24   * Møte div seksjonsledere i Pleie og omsorg 
vedr oppfølging av KOBOLTs kartlegging av 
behov for bolig og tjenester 

M PL-KOBOLT/SK la fram konkrete tall med utgangspunkt i KOBOLT kartlegging for 
ledere med flere fra følgende seksjoner i Pleie og omsorg: Forvaltningsavdelingen – som 
fatter vedtak og bolig og tjenester, Avlastning, Boliger og Psykisk helse. 
Vedtak om å følge opp kartlegging i lys av Omsorgsplan og Budsjett 2010 – 2013. 
Oppfølgingsmøte avholdt 19.05.09 og 25.05.09. 
Neste møte 26.10.09 med fokus på konkret bistand til bolig og tjenester for barn og unge 
med langvarige og sammensatte vansker.  Prosjekt KOBOLT vil på det tidspunktet være 
avsluttet, og Systemkoordinator(SK) vil derfor tre inn i dette arbeidet for bl.a å sikre 
videreføring av KOBOLTs rolle og arbeid. 

V 

 

Start/ H V AKTIVITETER (A)  og A RAPPORTERING Godkjent/ 
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Mai  - 
juni 

 * Informasjon og opplæring av foreldre i bruk 
SamPro Velferd som løsning for IP 

A Gjennomført  
V 

Mai 05  * Møte med landbruksansvarlig og PL-
KOBOLT/SK vedr iverksetting av IPT 
prosjekt  internt og eksternt. 

A Framdriftsplan for videre gjennomføring av kartleggingsprosjektet ble utformet. V 

Mai 12  * Møte vedr utarbeidelse av ny 
Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i 
Kongsberg. 

A PL-KOBOLT/SK deltok i bearbeiding av høringsuttalelser til ny plan. V 

Mai 18  * Møte vedr. utforming av beskrivelse av 
Systemkoordinator (SK) i 100% stilling. 

A PL-KOBOLT/SK deltok i drøfting med leder for ROM(Ressurssenter for oppvekstmiljø) 
mht prioritering av arbeidsoppgaver – innhold og ansvar – for SK. Stillingen defineres 
til å være Koordinerende enhet i Kongsberg kommune, skal involveres i forebyggende 
arbeid knyttet til barn og unges oppvekstmiljø samt å videreføre prosjekt KOBOLTs 
fokus på systemarbeid i relasjon til barn og unge med langvarige og sammensatte 
vansker.  

V 

Mai 25  * Arbeidsgruppe KOBOLT 
• Forberede ekskursjon til Trondheim  

A Gjennomført V 

Mai 26  * Presentasjon av SK nåværende og framtidig 
ansvar og rolle for søkere til SK stilling. 

A Gjennomført presentasjon og deltakelse i dialog med søkerne til stillingen i samarbeid 
med lederne for henholdsvis ROM og Habilitering og rehabilitering. 

V 

Juni  
02.- 04 

 * Studiebesøk til Trondheim for Arbeidsgruppe 
KOBOLT 

M Hovedfokus på forebygging, psykisk helse og samhandling rundt barn, ungdom og unge 
voksne med blant annet: 

• Fem år med Barne- og familietjeneste i Trondheim. 
• Modellkommuneforsøket med innsats for barn med psykisk syke og/eller 

rusmisbrukende foreldre. 
• Forsterket helsestasjon 
• Heimdal tiltak – ungdomssatsning – aksjonsteam 
• Ressurssenter for barn og unge 

V 
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Juni 09  * Deltakelse i barnehage- og skoleforum A PL-KOBOLT/SK deltok i på konferanse hvor samhandling mellom barnehage og 
barneskole var fokus. 
Tiltaket videreføres høst 2009. 

V 

Juni 10  * Drøfting av rutiner mht overføring ansvar for 
koordinering mellom ungdomsskoler og 
videregående skoler 

A Gjennomført og danner grunnlag for punktet under. V 

Juni 16  * Deltakelse på Utvalg for Kultur og Oppvekst 
(UKO) 

M PL-KOBOLT/SK la fram status for koordinering av tjenester for brukere med langvarige 
og sammensatte behov. 

V 

Juni  * Diverse maler inkl. papirversjon for IP; 
informasjon og rutinebeskrivelser for det 
koordinerende arbeidet lagt ut på intranett og 
internett.  Ferdigstillelse av papirversjon for IP  

M PL-KOBOLT/SK i samarbeid med driftsansvarlige for kommunes kommunikasjons- 
plattform/hjemmesider. 

V 

Juni 25  * Fra KOBOLT til BLÅLYS! Veien videre.... 
 
 
 

M Arbeidsgruppe KOBOLT samt Helse – og sosialsjef, leder for NAV samt leder for 
ROM(Ressurssenter for oppvekstmiljø) 
Rådmannen og ledergruppa har ansvar for å oppnevne og utarbeide mandat for 
arbeidslag bestående av representanter for ulike enheter med hensikt å løse 
tverrenhetlige utfordringer.  PL-KOBOLT/SK og arbeidsgruppe KOBOLT ønsker å 
bidra til igangsetter/initiere arbeid med sikte på opprettelse av ulike arbeidslag: 

• Koordinerende team – tenkt som et forum med relevante seksjonsledere for å 
bistå og å løse utfordringer knytet til koordinering av tjenester for mennesker 
med langvarige og sammensatte vansker. 

• ”Familien Olsen” – tenkt  som en videreføring av arbeidsgruppe KOBOLT 
hvor fokus er driftsmessige utfordringer ikke minst for barn og unge med 
langvarige og sammensatte vansker. 

• Et arbeidslag knyttet boligproblematikk, herunder videreføring av KOBOLTs 
arbeid med kartlegging og synliggjøring av framtidig behov for bolig og 
tjenester. 

V 

Juni  * Igangsetting av utarbeidelse avdokumentasjon 
og prosjektrapport i forbindelse med 
avslutning av prosjekt KOBOLT. 

M Igangsatt og vil bli ferdigstilt høst 2009. Høst 2009 
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Oppsummering av prosjekt KOBOLT  august 2008 
Dette er en oppsummering av prosjekt KOBOLT`s 1..år med utgangspunkt i behov for dokumentasjon til «Omsorgsplan 

for Kongsberg kommune for 2009 – 2020/25».  Dokument vil bli brukt som vedleggsmateriale til omsorgsplanen, for å 

dokumentere prosjekt KOBOLT`s arbeid i forbindelse med rapportering til Husbanken og Fylkesmannen samt til intern 

bruk i kommuneorganisasjonen i tilknytning til oppfølging av prosjektarbeidet.  Dokumentet har fokus på kartlegging 

av behov for bolig og tjenester for målgruppen samt forslag til forebyggende tiltak. 

 

Prosjekt KOBOLT er et utredningsprosjekt.  Det er forankret i Plan for utvikling av Psykisk helsevern vedtatt av 

Kongsberg kommunestyre.  Prosjektet var opprinnelig 1-årig men er vedtatt videreført for perioden 01.08.09 – 31.07.09.  

Prosjektets første år som ble avsluttet 31.07.08 ble støttet finansielt av Husbanken region Sør og  Sosial- og 

helsedirektoratet ved Fylkesmannen i Buskerud .  Det går fram av prosjektets mandat at det skal gjennomføres en 

fordypet gjennomgang og tverrenhetlig utredning av situasjonen for barn og unge med spesielle behov.  Kongsberg 

kommune har nedsatt en tverrenhetlig arbeidsgruppe samt en styringsgruppe, som følger prosjektet tett og bidrar til 

framdrift.  Arbeidsgruppen  har definert målgruppen til å gjelde «Barn og unge med langvarige og sammensatte behov».  

Prosjektet skal ha to hovedfokus: 

 Del 1:   Utredningen fremtidige behov mht bolig og ulike tjenester ved utflytting etter 18 år fra  

 foreldre og/eller andre foresatte. 

 Del 2: Forslag til differensierte og forebyggende tiltak i tiden mens barna/de unge er under de  

 foresattes omsorgsansvar.   

 

Del 1: Framtidige behov for bolig og ulike tjenester ved utflytting etter 18 år. 
Prosjekt KOBOLT har som målsettingen er å bidra til å synliggjøre utfordringene og fremskaffe et beslutningsgrunnlag.  

Dette har primært skjedd gjennom en kartlegging i form av intervju av brukere og foreldre til målgruppen.  Effektmål 

med virkning på sikt, er å tilrettelegge, fremskaffe og oppbygging av boliger for målgruppen.  Videre planlegging, 

framskaffelse og bygging av boliger forutsetter forankring og beslutning fra administrativt og  politisk nivå gjennom 

planverk og økonomiplan.  KOBOLT er en del av prosessen fram mot varig bolig.  

KOBOLT skal bidra til å utvikle metode for å nå målsettingen om en bedre og mer kontinuerlig oversikt over fremtidige 

tjeneste- og boligbehov.  Dette er tenkt ved at brukere synliggjør ønsker og behov gjennom en videreutviklet versjon av 

det elektroniske samhandlingsverktøyet  SamPro for individuell plan (IP).  KOBOLT bidrar i prosessen med å fase inn 

SamPro som redskap for IP. 

 

Kartleggingsarbeidet! 
KOBOLT har fokus på brukermedvirkning og er avhengig av god dialog med de foresatte.  Metoden for 

informasjonsinnhenting er "frivillig intervju", hvor foresatte og barnet/ungdommen/den unge voksne selv inviteres til å 
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formidle ønsker og tanker om fremtidige behov for bolig og tjenester i dialog med prosjektleder. 

Kontakt mellom bruker og KOBOLT opprettes gjennom ulike enheter i Kongsberg kommune.  KOBOLT har kommet i 

kontakt med den aktuelle målgruppen ved at: 

 Forvaltningsavdelingen har sendt forespørsel til foresatte til barn og ungdommer samt unge voksne født 

mellom 1990 – 1999 hvor det er innvilget omsorgslønn, om å  ville delta i en samtale med prosjektleder 

for KOBOLT. 

 Koordineringstjenesten har sendt forspørsel til brukere av tjenesten, som er født mellom 1987 – 2001, om 

de vil delta i en samtale med prosjektleder for KOBOLT. 

KOBOLT har fått navn på de brukere som har svart positivt på henvendelsen, og som har sagt seg villige til å bli 

kontaktet for samtale.  Intervjuene som har kommet i stand på bakgrunn av forespørselene fra Forvaltningsavdelingen 

og Koordineringstjenesten, ble avsluttes i juni 2008. 

Merknad: Forvaltningsavdelingen og Koordineringstjenesten var fram til høsten 2008 lagt til rådmannens stab for 

deretter å bli overført til henholdsvis Pleie- og omsorgsenhet og  Helse- og sosialenheten.    

 

Kartleggingsstatus 

Status for kartleggingen per 27.juni 2008 er: 

Dato Antall 

henvendelser 

Svart "Ja" på 

henvendelse   

Gjennomført 

samtale 

Ikke gjennomført 

pr dd av ulike 

grunner 

Svart «Nei» 

på 

henvendelse 

Ikke svart 

på 

henvendelse 

Flyttet ut av 

kommunen 

27.06.08 99 59 54 5 16 18 1 

Brukeres begrunnelse for å svare ja på henvendelsen er ønsket om:  

• å kunne formidle tanker og ønsker om framtidige behov, 

• å kunne uttrykke egne oppfatninger om tjenestene de har hatt og har fra kommunen, 

• å få informasjon knyttet til boligøkonomi, hva som finnes av boliger og tjenester og hva kommunen kan bidra 

med.  

Brukerne er forøvrig positive til at kommunen tenker framtid, gjennomfører en kartlegging og at de selv anses 

som viktige premissleverandører og medvirkere i prosessen. 

 

Begrunnelse for å svare "Nei" henholdsvis «Ikke svare» på forespørsel om samtale, kan være at: 

Brukeren allerede står på venteliste for bolig og ser liten grunn for å delta i en ytterligere kartlegging. 

Problemstillingen ikke er aktuell for bruker og/eller foreldre/foresatte.   

Brukeren vil ikke ha behov for bolig med tilrettelagte tjenester. 

Problemstillingen representerer en utfordring så langt fram i tid for brukeren at den per dags dato er uaktuell, er lite 

relevant  og/eller usikkerhet om det kan gis nyttig og relevant informasjon. 

Brukerne har ingen interesse, lyst eller ork til å involvere enda en fremmed person inn i personlige og private 

utfordringer. 

Foreldrene og de ungdommene som har deltatt i en samtale om framtidige behov knyttet til bolig og tjenester, 

representerer en svært uensartet brukergruppe.  De har det til felles at de tilhører gruppen barn/ungdom/unge 

voksne med langvarige og sammensatte behov, men må forøvrig oppfattes som enkeltindivider. 
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Med unntak av 4 ungdommer/unge voksne bodde samtlige brukere hjemme ved samtaletidspunkt. 

Oppsummering av oppfatninger og innspill fra foresatte og brukere med kommentarer! 

5. De fleste brukerne og foresatte har i liten grad definert eksakt hvilket år når utflytting fra nåværen de 

boligog hjem skal/må finne sted.  Det er uavhengig av om barnet/ungdommen har behov for bistand til 

bolig og tjenester eller ikke.  Det å vurdere det riktige tidspunktet/år for den enkelte, er en fortløpende 

prosess.  De fleste mener at det vil være naturlig at barnet/ungdommen flytter ut rundt 20 års alder.  Enkelte 

vurderer at barnet/ungdommen ut fra sine spesielle behov og forutsetninger, vil bli boende lengre hjemme enn 

sine jevnaldrende.  Enkelte foreldre sier at "han/hun skal få bo hjemme så lenge han/hun vil", mens andre 

mener at det er best for alle parter at barnet/ungdommen flytter ved fylte 20 år.  Enkelte foreldre uttrykker at 

omsorgsansvaret og -oppgaven har vært så krevende, at det vil være positivt at datteren/sønnen flytter ved fylte 

18 - 20 års.  Dette omfatter også den belastning yngre søsken kan ha følt og opplevd ved å ha en bror/søster 

med særskilte behov.  

Oppsummeringen må derfor ses på som et anslag over når det vil være aktuelt for den enkelte å ønske bistand 

til bolig og tjenester.  Foreldre angir med andre ord en sannsynlig vurdering med hensyn til hvilket år flytting 

vil finne sted. Tidspunkt for ønske om flytting henger også sammen med hva slags type bolig som vil kunne 

være aktuelt å søke bistand til, om denne eventuelt vil være tilgjengelig og om foreldrene kan trygges på at 

kvaliteten og kompetansen mht oppfølging i bolig vil være tilfredsstillende. 

 

� Det er en rekke foreldre til barn med langvarige og sammensatte behov, som ikke har gjort seg endelige 

tanker om problematikk knyttet til framtidig bolig inklusive tjenestebehov.  Det er et generelt inntrykk at 

dess yngre barnet/den unge med langvarige og sammensatte behov er, dess vanskeligere er det for 

foreldregruppen å fastslå noe om framtidig bolig- og tjenestebehov.   Det er relativt "enklere" for foreldre til 

barn med alvorlig grad av psykisk utviklingshemming å kunne se for seg et framtidig omsorgsbehov for sine 

barn.   

Foreldre til barn/unge med diagnosen  ADHD er mer usikre mht fremtidige behov relativt langt fram i tid.  

Disse er usikre på barnets videre utvikling mht atferd, funksjonsnivå og mestring, og kan derfor i liten grad si 

noen behovet for hjelp og tilrettelegging.  Fokus er primært på "hverdagen i dag", de nærmeste år og de "små 

skritts utvikling".  Foresatte er positive til å bli forespurt om hvilke tanker og innspill de har mht framtidige 

behov, og at kommuen gjennomfører kartlegging og planlegger for framtid.  De vil gjerne at temaet skal tas 

opp på et seinere tidspunkt.  Det vil si  i forkant av at brukeren er 18 år.  Dette gjelder spesielt om de ikke har 

tenkt igjennom problematikken og/eller om de er usikre på utviklingen knyttet til pubertet og ungdomsalder.  

 

• Det er en rekke foresatte som er klare på at barnet/ungdommen til tross for at det per i dag har 

langvarige og sammensatte utfordringer,  ikke vil ha behov for bistand hverken til anskaffelse av bolig 

eller tjeneste.  Disse foreldrene mener og tror at datteren/sønnen som unge voksne vil tilegne seg 

kompetanse/utdanning, arbeid og bosted på ordinær måte.  

 

• Foreldre har gjennomgående og uavhengig av hverandre tatt opp og poengtert momenter som bør 

vektlegges som premisser i de videre kommunale planprosesser: 

� Mål om størst mulig grad av selvstendighet for det enkelte individ.  Foreldre er opptatt av at 
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sønnen/datteren i størst mulig grad gis mulighet til å leve selvstendige liv ut fra egne forutsetninger.   

� Å ikke skille seg ut!  Mange av foreldrene sier at barna/ungdommen/de unge voksne i minst mulig grad 

vil/ønsker å skille seg ut og/eller vil være annerledes.  Dette gjelder i størst grad for de relativt sett  best 

fungerende ungdommer og unge voksne, som er omfattet av kartleggingen. 

� Eie framfor å leie!  For noen foreldre og brukere er eiendomsforholdet knyttet til en framtidig bolig et 

tema de enten ikke har reflektert over, eller anser som lite viktig.  Et klart flertall har likevel et ønske om 

at datteren/sønnen på sikt, skal eie sin egen bolig. Dette gjelder spesielt for brukere som må ha bistand til   

permanent bolig med tjenester.  Dette begrunnes med at "man betaler til seg selv" og at dette er den 

vanligste eierformen.  For noen vil det være aktuelt å leie til å begynne med ved første gangs etablering, 

for så på sikt å eie. 

� Det er et stort informasjonsbehov om økonomiske forhold knyttet til boliger .  Foreldre er opptatt 

kostnader og mulige støtteordninger knyttet til bolig.  Hvilke støtteordninger finnes?  Hva om/når den 

økonomiske bæreevnen blir lav, for eksempel knyttet til uføretrygd?  Vil brukeren ha midler til 

livsopphold når gjeld, renter og husleie er betalt? 

� Et klart flertall ønsker at en eventuell framtidig bolig er plassert i sentrum eller i et bynært 

område/tettsted. Begrunnelsene er mange:   

1. Foreldre er opptatt av vennskap.  De vektlegger mulighet og tilrettelegging for høy grad av sosialt liv. 

De er på samme måte engstelig og bekymret for isolasjon og ensomhet, og ønsker boformer og 

stedsvalg som kan kan redusere denne muligheten.  

2. Det er lettere å bo sentrumsnært fordi en rekke av brukerne ikke vil komme til å kjøre egen bil, og 

dermed være avhengig av offentlig transportmidler, familie, venner og andre. 

3. Butikker, offentlige og private institusjoner samt kulturelle aktiviteter er i relativ nærhet. 

 For å imøtekomme disse ønskene, fordres det at kommunen i sitt kommuneplanarbeid for 

sentrumsnære områder, legger føringer som gjør det mulig for denne målgruppen å bosette seg sentralt. 

 10  Unntaket med hensyn til plassering av framtidig bolig, er foreldre til flere jenter i ungdomsalder 

som kan tenke seg at døtrene kunne bo og eventuelt ha arbeid/dagaktivitet på gård. 

 11  Foreldre og brukere er opptatt av å være med i forkant og under selve prosessen knyttet til 

framskaffelse av bolig.  Det kan dreie seg om:  

• Hvor en eventuell bolig skal ligge? 

• Hvilke andre personer eller "grupper" som eventuelt brukeren skal bo "sammen med" eller i nærheten 

av,  dersom det er snakk om samlokaliserte- og/eller bofellesskpasløsninger! 

• Utforming av leilighet! 

• Økonomiske betingelser og  forhold. 

 Foreldre og brukere må på bakgrunn av dette samt et generelt høyt fokus på brukermedvirkning,  

 trekkes tidlig og aktivt med i videre prosesser knyttet til framskaffelse av boliger. 

• Foresatte er opptatt  av kvaliteten knyttet til tjenestene i en eventuell bolig, og vektlegger personlig 

egnethet samt kompetanse og kontinuitet i personalet.  Foreldre er engstelige for stadige endringer i 

personalet, høyt fravær og liten stabilitet.  Mange av brukerne har atferdsmessige og medisinske 

utfordringer som fordrer at personalet har kunnskap, erfaring og  grunnleggende forståelse.  Noen foreldre 

ønsker at ordningen med personlig assistent skal iverksettes for sitt barn.  ULOBA nevnes i den 
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sammenheng. 

• Flere foreldre ønsker informasjon om hva «kommunen har» av boliger.  Dette for å få kjennskap til 

og kunne gjøre seg kjent med eksisterende og ulike typer boliger, og for å se på muligheter. 

• Flere foreldre tar til orde for «Treningsbolig/overgangsbolig».  Mange foreldre er svært usikre på om 

den unge vil klare å mestre overgangen til å bo alene. De mener at den unge ikke har tilstrekkelige 

boferdigheter.  De ser for seg at sønnen/datteren burde kunne lære konkrete handlinger som å vaske, lage 

mat, handle osv i  en treningsbolig.  Dette for å oppøve mestringsferdigheter, og for å kunne stå bedre 

rustet  til å bo mer selvstendig på et seinere tidspunkt.  Foreldre mener dette ville bli oppfattet som en 

trygg setting for både bruker og  dem selv i en overgangsfase. 

Det er kjent for KOBOLT at Husbanken er skeptisk til tankegangen om treningsboliger, og ønsker fokus 

på permanente boliger.  Det at beboer vet at boligen er permanent skaper en trygghet og visshet om 

stabilitet og kontinuitet.  Nødvendig trening med hensyn til ferdigheter knyttet til å bo i vid forstand, bør 

skje i brukerens egen bolig.  Perspektivet knyttet til trening i bolig og utvikling av "boferdigheter",  linkes 

inn mot videregående opplæring i vid forstand. 

Alternativet til opprettelse av treningsboliger kan være ambulerende team med spesiell kompetanse 

på oppfølging av (nyetablerte) beboere.  Det er også en mulighet å orientere seg mot en form  for 

«Boligskole» med ulike typer kurs.  Dette kan være aktuelt for en rekke ulike brukergrupper.  For noen 

brukere med behov for oppfølging og rett til tjenester, kan det eventuelt i en overgangsfase være en 

mulighet å leie hos private huseiere.  Prosjekt i Trondheim kommune har positive erfaringer hvor 

interesserte og moiverte huseier mot noe påplusning i husleia finansiert av offentlige midler,  kan ha noe 

oppfølgingsansvar og støttefunksjon for beboeren. 

• Flere foreldre vil gjerne utbedre og tilpasse egne hjem slik at de kan ha ansvars- og 

omsorgsoppgave for sine barn/ungdom/unge voksne over en lengre periode enn de i sin nåværende 

bolig har mulighet til.  Dette dreier seg først og fremst om å gjøre allerede eksisterende og nåværende 

bolig mer funksjonell.   

• En rekke av foreldrene har reflektert over hva som skulle til for "å lette hverdagen" og har 

formidlet konkrete forslag og idèer.  Utgangspunktet er at de som "har skoen på best kjenner hvor det 

trykker" og hva behovet er.  Foreldregruppen til barn med langvarige og sammensatte behov, har 

gjennomgående store omsorgsoppgaver.   Å støtte opp foreldrene slik at de blir i bedre istand til mestre 

oppgaven fram til barnet/ungdommen er voksen, vil redusere behovet og muligheten for høye kommunale 

utlegg til omsorg og tjenesteyting ved at foreldrene mestrer å stå i omsorgsoppgaven lengre enn de ellers 

har kapasitet og mulighet til.  Det kan være: 

• tilpasninger av boliger – både utvendig og inne,  

• videreutvikle avlastningsordninger gjennom fritidstilbud, 

• tilsyn i skole- og SFO-stengte perioder,   

• tilsyn og støtte før skolestart og etter skoleslutt for eldre barn,  

• hjelp til transport til/fra SFO og  ikke kun til/fra skole,  

• utvide og videreutvikle tilrettelagte arbeidstilbud og  

• utvide og videreutvikle dagtilbud/dagsenter. 

 Gode avlastningsordninger og tiltak i regi av kulturtjenesten som for eksempel  
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 fritidskontaktordninger individuelt og i grupper, er viktig for mange i foresattegruppen.  

Oppsummering av ønsker om framtidig behov for bistand til bolig og tjenester framkommet 

gjennom kartleggingsintervju! 

Perioden 2008 – 2012: 

Antall: 

Det er ialt 14 ungdommer/unge voksne som på bakgrunn av egne/foreldres ønsker bistand til bolig med tjenester 

i perioden 2008 – 2012.  13 av brukerne er født i perioden 1986 – 1991, mens 1 bruker er født i 1995.  For 6 

brukerene er det allerede søkt  om bistand til bolig til Forvaltningsavdelingen (UFA) i Kongsberg kommune og 

de står på venteliste.   

 

Behov for tjenester knyttet til bolig:  

11 brukere signaliserer et middels behov for bistand, mens 3 har store behov for assistanse. 

 

Type bolig:     

9 av brukerne kan tenke seg samlokaliserte boligløsninger.  Det vil si samlokaliserte adskilte leiligheter, eventuelt 

med noe fellesareal og gjerne med mulighet for en personalbase i umiddelbar nærhet.  Dette dreier seg om  mennesker 

med ulike utfordringer knyttet til  psykisk utviklingshemming, Asberger syndrom, cerebral parese (CP)og autisme. 

Begrunnelsen for å ønske samlokaliserte boløsninger er knyttet til utvikling og opprettholdelse av trygghet, vennskap og 

fellesskap men ditto forventing om reduksjon av ensomhet og isolasjon.  En bruker kunne tenke seg bolig  tilknyttet 

eller i nærhet av gård, mens de andre ønsker tilknytning til sentrum/bynært område. 

 

5 av brukerne ønsker å bosette seg i egne ordinære boliger.  Enkelte skulle gjerne sett at det fantes 

overgangsboliger/treningsboliger for å selvstendiggjøre og styrke bo-/mestringsferdigheter mht å kunne bo uten 

foreldre.  Denne gruppen består hovedsaklig av personer med utfordringer knyttet til ADHD, og hvor foresatte ser 

muligheten for at den unge voksne skal kunne mestre livet stadig mer selvstendig og uavhengig av hjelp på sikt. 

Bruk av ambulerende kommunalt «boveilederteam» kan være aktuelt for denne gruppen i deres egne eide/leide 

leiligheter. Dette fordrer kompetanse og kontinuitet hos personalet.  

Foreldre til ungdommene med omfattende porblematikk knyttet til CP, er gjerne opptatt av fysisk tilrettelegging og 

hjelp/støtte for at brukerene selv skal kunne leve mest mulig selvstendig i egne boliger. 

 

Arbeid/Sysselsetting 

2 av de 14 brukerne som har signalisert at de vil komme til å ha behov for bistand til bolig inklusive tjenester, mener at 

de vil komme ut i ordinært arbeid.  For 12 er tilrettelagt arbeid et ønske i perioden.  Det være seg tilrettelegging i 

fysisk forstand  eller arbeid knyttet til skjermet virksomhet som ASVO.  Enkelte kunne gjerne tenkt seg tilrettelegging i 

ordinære bedrifter og arbeidsplasser, hvor de kunne fungert funksjonelt og nyttig med noe ekstra bistand og støtte.  

Arbeid i barnehage, SFO, servicebedrifter og kommunal praktisk virksomhet, ble nevnt. 

 

 

 



62 

 

Perioden 2012 – 2016: 

Antall: 

Det er ialt 17 personer hvor foreldre ser for seg et behov for bistand til boliger og tjenester i 

økonomiplanperioden 2012- 2016.  Disse er født i perioden 1989 – 1997.  For 1 av brukerne er det søkt  

Forvaltningsavdelingen om bistand til bolig og vedkommende står på venteliste.   

 

Behov for tjenester knyttet til bolig: 

9 brukere signaliserer et middels behov for bistand, mens 2 har store behov for assistanse. 

Dette dreier seg om barn og unge med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelse (angst, Asberger, autisme),alvorlig 

grad av epilepsi eller CP. 

6 brukere er usikre på behov for tilrettelegging, men på bakgrunn av dagens utfordinger og hjelpebehov 

vurderer de sannsynligheten til stor for noe behov for hjelp og assistanse.  Dette uttrykkes særlig av foreldre til 

barn og unge med ADHD-problematikk.  De er svært usikre på hvordan funksjonsnivå og atferd vil utvikle seg gjennom 

ungdomsårene, og har et hovedfokus på dagens situasjon.  Det er samtidig en gjennomgående trend at flere foreldre til 

noe eldre ungdommer med ADHD, synes å oppleve en positiv utvikling og dermed har en tiltro til at "dette skal gå bra".  

Flere tror at ungdommene vil mestre å skaffe seg  kompetanse (formell og uformell), med økt mulighet for å komme i 

arbeid og dermed inn på ordinært boligmarked. 

 

Type bolig:     

Brukerne som signaliserer store behov for assistanse,  kan tenke seg samlokaliserte boligløsninger og gjerne i 

retning av mer bofellesskap. De kan se for seg noe privatareal men forholdsvis mere fellesareal. For brukere med 

cerebral parese er fokus og ønske om fysisk tilrettelegging i egen ordinær bolig.  Brukere som signaliserer 

middels behov for bistand, ønsker seg for det meste samlokaliserte løsninger.  Det vil altså si adskilte leiligheter, 

eventuelt med noe fellesareal og gjerne med mulighet for en personalbase i umiddelbar nærhet, og  med samme 

begrunnelse og vektlegging som over: Trygghet, vennskap og fellesskap samt redusert ensomhet og isolasjon.   

Brukere som har signalisert behov men som er usikre hva det reelle behovet vil bli: 

•  har enten  ikke tenkt på type bolig,  

• er usikre om de vile foretrekke samlokaliserte- eller ordinære boligløsninger eller  

• ønsker "treningsbolig" for på sikt å flytte til egen ordinær bolig uten tjenestebehov.   

 

Arbeid/Sysselsetting 

Av de 17 brukerne som har signalisert at de med høy sannsynlighet vil vil komme til å ha behov for bistand til bolig 

inklusive tjenester, tror foreldre til  7 at de enten vil kunne komme ut i ordinært arbeid eller de kan ikke si noe om dette 

i dag.   For 10 er varierende grad av tilrettelagt arbeid et ønske i perioden.   For brukere med store bistandsbehov er 

det snakk om dagaktivtet, mens det for den øvrige gruppen er snakk om ulike former for tilrettelagt arbeid.  Arbeid 

framstår som er meget sterkt ønske, ikke minst knyttet til opplevelse av "å gjøre noe nyttig" samt  

 "mestring og tilhørighet".  Flere ser for seg arbeid tilknyttet ASVO, mens noen svært gjerne så mulighet for arbeid med 

noe bistand og tilrettelegging i et enda mer "normalisert" arbeidsmiljø. 
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Perioden 2016 – 2020: 

Antall:  

Det er 8 personer hvor foreldre ser for seg et behov for bistand til boliger og tjenester i økonomiplanperioden 

2016- 2020.  Disse er født i perioden 1997 – 2000.  

 

Behov for tjenester knyttet til bolig: 

2 brukere med alvorlig grad av psykisk utviklingshemming vil ha et stort behov for tjenester , men 2 brukere vil 

sannsynligvis ha et middels behov.  4 foresatte er svært usikre men ser for seg muligheten for at barna vil trenge noe  

hjelp og bistand som voksne til å mestre det daglige liv.  Dette dreier seg om barn og unge hovedsaklig med 

utfordringer knyttet til både ADHD og en annen tilleggsdiagnose, barn med andre diagnoser og barn uten fastlagt 

diagnose men med relasjons-og samspillsvansker.  

 

Type bolig:     

Brukerne med store behov for assistanse,  har tenkt på både bofellesskapsløsninger og egne leiligheter.  

Foreldrene til de øvrige barna med sannsynlighet for middels behov for bistand, ser per i dag for seg at 

sønnen/datteren vil flytte i egen bolig med mulighetene for noe tilrettelegging.  Foreldrene opplever at dette er 

langt fram i tid og at de i liten grad begynt å tenke på boligtyper/-løsninger.  

 

Arbeid/Sysselsetting 

For de 8 brukerne med et sannsynlig behov for bistand til bolig inklusive tjenester, tror og håper de fleste 

foreldre at  brukeren vil komme ut i ordinært arbeid.  Men det er langt fram og anses ikke som en særlig aktuell 

problemstilliong er i dag.  For 2 brukere som har store behov for assistanse, tenker foreldrene at tilrettelagt 

dagaktiviteter vil bli aktuelt.  Flere ser for seg arbeid tilknyttet ASVO, mens noen svært gjerne så mulighet for arbeid 

med noe bistand og tilrettelegging i et enda mer "normalisert" arbeidsmiljø. 
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En tallmessig konklusjon per juni 2008! 

Konklusjonen baserer seg på en tallmessig oppsummeringen av intervju etter henvendelse fra Koordineringstjenesten og 

Forvaltningsavdelingen, hvor foresatte og brukere i samtale har vurdert og ytret ønske for framtidige bistand  til bolig 

og tjenester.  Bakgrunn er den erfaring, kjennskap, kompetanse og opplevelse som foreldre og brukere har, og som er  

knyttet til barnets/ungdommens/den unge voksnes fysiske og psykiske utfordringer.   Foreldres og brukeres fokus er  

muligheter for mestring og god livskvalitet basert på forutsetninger og funksjonsnivå.  

Tallene sier noe om foreldre og brukeres vurdering på intervjutidspunkt, og vil kunne endre seg  i de kommende år.  

 

Plan-
periode 

Behov 
for 
bistand 
til bolig 
og 
tjenester  

Store 
behov 
for 
bistand 

Middels 
behov 
for 
bistand 

Usikre på 
om evt 
nivå på 
behov for 
bistand 

Ønske om  
samlokaliserte  
boliger/ 
leiligheter 

Ønske om 
ordinær 
bolig/ 
leiligheter 

Ønske om 
bistand  til 
tilrettelagt 
arbeid eller 
dagaktivitet 

Ordinært 
arbeid 

2008 - 
2012 

14  11 3 - 9 5 12 2 

2012 - 
2016 

17 9 2 6 10 7 10 7 

2016 - 
2020 

8 2 2 4 2 6 men  
usikre per 
dd. 

3 5  

 

Annen utfyllende informasjon  

Forvaltningsavdelingen  

Opplysninger og  tallene over må ses i sammenheng med at Forvaltningsavdelingen har konkrete søknader om 

bistand til tilrettelagte boliger.  KOBOLT er kjent  med at det per april 2008 var registrert 12 søkere på 

venteliste.  6 av søkerne er født før 1990, 5 i årene 1990 – 1992 og 1 i 1995.  Søknadene signaliserer et behov for 

bistand til boliganskaffelse med tjenester i løpet av perioden fram til 2013.  Enkelte har et sterkt ønske om 

iverksetting i perioden fram til 2010.  Søkerne har spesielle behov med utgangspunkt i ulike type diagnoser som 

autisme, psykisk utviklingshemming,  epilepsi mm.  

7 av de 12 brukere som har søkt Forvaltningsavdelingen om bistand til bolig,  har sammen med eller representert av 

foreldre, deltatt i en samtale/intervju med KOBOLT.  5 av søkerne er altså ikke omfattet av intervjuprosessen og 

dermed talloversikten over, og må inkluderes i den videre planprosess. 

Kartleggingen samt mottatte søknader til UFA viser at 44 barn/ungdommer/unge voksne med høy sannsynlighet 

vil trenge bistand til bolig og tjenester i nærmeste 12 års periode. 

 

På forespørsel fra KOBOLT har fagansvarlige i Forvaltningen i tillegg gjort en vurdering av barn, unge og unge voksne,  

som per i dag har vedtak om tjenester, og  som med stor grad av sannsynlighet vil komme til å få behov for bistand til 

bolig med tjenester på et eller annet tidspunkt men som ikke har søkt.  Det anslås til å dreie seg om totalt 39 personer 

hvorav 6 har fylt 18 år eller mer i løpet av 2008. 16 personer vil fyller 18 år i perioden fram til 2015, mens de resterende 

17 vil nå myndighetsalder fram til 2025.  Brukergruppen er svært uensartet og består av mennesker med diagnose 

autisme, Asberger, Tourette, ADHD, cerebral parese, eplilepsi, ulike grader av psykisk utviklingshemming og annet. 
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Det hefter relativ stor usikkerhet om denne vurderingen og anslag, vil vise seg i praksis. Det kan være at enkelte ikke vil 

ha behov for denne type tilrettelegging og assistanse, noe andre derimot vil kunne komme til å ha. 

KOBOLT har ikke ytterligere kjennskap og kunnskap om denne gruppen, utover opplysningene gitt over.  Det er 

sannsynlig at noen av disse brukerne er omfattet av KOBOLTs kartlegging, men langt fra alle.  Det er med andre ord  

sannsynlig at antallet med behov for bistand til bolig og tjenester, blir høyere enn de nevnte 44 personene over.  

 

Barneverntjenesten 

KOBOLTs mandat knyttet til å utrede framtidig behov for bistand til bolig og tjenester ved utflytting fra foresatte  

eller andre med omsorgsansvar etter fylte 18 år,  gjør det nødvendig med dialog med barneverntjenesten.  KOBOLT har 

forståelsen av at oppfølgingen av unge voksne etter fylte 18 år som har vært under barnevernets omsorg , er god i 

Kongsberg kommune. 

Tjenesten følger opp og er alltid inne i oppfølgingsarbeidet etter myndighetsalder.  Det vanlige er at den unge voksne 

fortsetter å bo i fosterhjemmet/institusjonen til 19 – 20 års alder, mens et mindretall flytter på hybel etter fylte 18 år med 

ettervern for eksempel i form av støtte fra miljøarbeider.  Bakgrunn og vurdering for denne oppfølgingen er at den unge 

voksne har reelle behov for videre støtte.  Barnevernet har et sterkt ønske om "ikke å slippe" de aktuelle unge voksne. 

Per dd er det 10 unge voksne over 18 år som omfattes av slike ordninger. 

Denne oppfatningen av kontinuitet og oppfølging fra barnevernets side, styrkes av Fylkesmannens nylige tilsyn mht 

kommunens tverrfaglige samarbeid når det gjaldt unge voksne over 18 år, hvor det hverken framkom avvik eller 

merknader. 

En stor utfordring er det fåtall unge voksne som "ikke vil ha noe mer med barnevernet å gjøre", som ikke er motiverte 

og som vil klare seg selv, til tross for at omgivelsene vurder behovet for oppfølging som sterkt tilstede.  Disse ønsker 

gjerne bistand til bolig i form av hybel.  En eventuell måte å møte denne utfordringen på,  er frivillig tett oppfølging 

basert på relasjon til personlig egnet og kompetent tjenesteyter.   

Det er barnevernets  vurdering at kommunen skulle hatt hybler/mindre leiligheter tilgjengelig hvor oppfølging kunne 

finne sted i en overgangsfase.  På bakgrunn  av godt samarbeid mellom pleie og omsorgsenheten  (seksjonen for 

psykisk helse og forvaltning), seksjon for barnevern og NAV, bør dette la seg gjøre i form av en stadig bedre felles 

mobilisering. 

Videreutvikling av ordning med støttefamilier er aktuelt.  Det kan være familier gjerne med utleieleilighet som i 

varierende omfang, involveres i bistand og støtte til den unge voksne. 

 

Videre  arbeid 

Det vil bli vurdert om KOBOL skal arbeide videre med kartleggingsarbeid og benytte øvrige enhet/seksjoner for å rette 

henvendelse til målgruppa – Barn og unge med langvarige og sammensatte behov – ved deres foresatte, med forespørsel 

om intervju. 

Det videre arbeid kan tenkes gjennomført ved at: 

• Barneverntjenesten sender forespørsel til brukere - foresatte og/eller andre med omsorgsansvar – hvor 

denne tjenesten spiller en sentral rolle i brukers oppvekst. 

• Helsetjenesten og Oppvekstenheten formilder kontakt med den relevante brukere, men som ikke har blitt 

omfatte av tidligere forespørsler. 
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Del 2: Forslag til differensierte og forebyggende tiltak i tiden mens barna/de unge er 

under de foresattes omsorgsansvar.   

Enhetsledere i Kongsberg kommune og rådmann som eier av prosjektet, har som prosjektets styringsgruppe vært klare 

mht forventninger om komme opp med forslag til differensierte og forebyggende tiltak.  Det være generelle 

forebyggende tiltak som omfatter alle barn og unge, men også sekundær og tertiær forebyggende tiltak i arbeidet med 

barn og unge med langvarige og sammensatte behov som er KOBOLTs målgruppe.  Arbeidet med å drøfte mulige 

forebyggende tiltak er delegert til prosjektets arbeidsgruppe som består av representanter for ulike enheter i Kongsberg 

kommune samt PPOT og BUP.  Arbeidsgruppen har hatt månedlige samlinger om temaet og ekskursjoner til andre 

kommuner, samt at andre ansatte og øvrige seksjoner er trukket inn.  Foreldre til barn og unge i den aktuelle gruppen 

har bidratt. 

KOBOLT vil peke på et sentralt forhold i det forebyggende arbeidet: 

• FORELDRESKAPET!  Å styrke foreldrene i rollen og funksjonen som foreldre ses på som det 

viktigste 

forebyggende tiltaket! 

Prosjektet ønsker å peke på nye ulike forebyggende tiltak som vil kunne styrke nettopp foreldreskapet: 

• FAMILIESENTER! Et lavterskel tilbud hvor det er utformet en foreløpig handlingsplan og de 

økonomiske konsekvenser er ment synliggjort i ulike enheters budsjettforslag.  Enkelte tiltak er igangsatt 

innenfor dagens økonomiske rammer. 

• BRUKERPANEL bestående av foreldre til barn og unge med langvarige og sammensatte behov for 

erfaringsutveksling og innspill!  Arbeidet er innledet og planlegges videreført. 

• FORELDRESKOLE for foreldre til barn og unge med langvarige og sammensatte behov.  Informasjon om 

rettigheter, muligheter, utvikling av nettverksgrupper med mere. 

• «KOMBINASJONSHUS – FLERBRUKSHUS» til avlastning, støttekontakttjenester, skole og skolefritid 

med mere for flere brukergrupper og med mulighet for omvendt integrering.  Flerbrukshus tilknyttet de 

enkelte bydeler/kretser vil også kunne ha funksjonen som trenings-/overgangsbolig.  

  

 Foreldre til barn og unge med langvarige og sammensatte behov, har gjennom kartleggingsarbeidet 

 knyttet til framtidig behov for bolig og tjenester, formidlet innspill.  Dette er idèer og forslag til tiltak som 

 i følge foreldrene selv vil fungere forebyggende og avlastende og å øke deres muligheter til å mestre 

 omsorgsoppgavene.  

• Bistand til tilpasninger av boliger – både utvendig og inne. 

• Videreutvikle avlastningsordninger gjennom fritidstilbud. 

• Tilsyn i skole- og SFO-stengte perioder. 

• Tilsyn og støtte før skolestart og etter skoleslutt for barn fra 10-års alder. 

• Aktivitetstilbud og forebyggende tiltak for søsken av barn og unge med langvarige og sammensatte behov. 

• Transport til/fra SFO og  ikke kun til/fra skole. 

• Utvide og videreutvikle tilrettelagte arbeidstilbud eventuelt dagtilbud/dagsenter for ungdom og voksne 

med ulik grad av funksjonshemming 

 Gode avlastningsordninger i form av aktivitetstilbud og tiltak i regi av kulturtjenesten som for eksempel 
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 støttekontaktordninger individuelt og i grupper, er viktig for mange i foresattegruppen.  

• SAMHANDLING internt i kommuneorganisasjonen i arbeidet med barn og unge. 

Med ny organisasjonsform og færre enheter samt tydeliggjøring av den enkelte seksjons ansvar, vil  

Kongsberg kommune ha et godt grunnlag for å videreutvikle et felles oppvekstperspektiv,  bedre kontinuitet i 

oppfølgingsprosessen og nærhet til bruker!  Det anses som et suksesskriterium å øke den tverrfaglig 

kompetanse og tilstedeværelse på barn og unges arena, og å videreutvikle tette bånd til f.eks. NAV, politi og 

2.linjetjeneste. 

KOBOLT peker på tiltak til videreutvikling, utprøving og iverksetting i det forebyggende arbeidet: 

• LAVTERSKEL PSYKISK HELSETJENESTE!  Vi bør heve og bygge ut det psykiske hjelpetilbudet i 

kommunen knyttet til helsetjenesten, barnehager og skoler.  Tidlig intervensjon er avgjørende og må 

gjennomføres der hvor barna og ungdommene er.  Tidlig identifisering, utredning og intervensjon/tiltak 

krever ikke omfattende spesialisttjeneste. 

• OPPLÆRING/KOMPETANSEHEVING AV DE ANSATTE.  Det er ønske om prioriterings av felles 

skolering spesielt knyttet til barn og unge og tema «psykisk helse» i seksjonene.  

• NETTVERKSBYGGING og kjennskap til/om hverandre og de ulike tjenester!  I dette ligger synliggjøring 

av kommunale tjenester, PPOT og BUP i skoler og barnehager.  Dette er et kontinuerlig arbeid. 

• DRIFTSMØTE som et forum for representanter fra ulike enheter/seksjoner.  Felles drøfting knyttet til 

utfordringer og prioriteringer av felles tema og satsingsområder.  Målsetting om styrking av samhandling 

og felles kompetanseheving.  Driftsmøtet er tenkt å skulle disponere psykiatrimidler og andre 

kompetansehevingsmidler til kursing og annen skolering.  Dette tiltaket er igangsatt og foreløpig trekt inn 

i KOBOLTs arbeidsgruppe. 

• ERFARINGSUTVEKSLING med andre kommuner med fokus på god praksis og god samhandling! 

Aktuelle tema: Nettverksbygging, alternative skoletilbud, familiesentra, LOS virksomhet, boligutvikling, 

rusforebyggende arbeid, tverrenhetlig satsing,  utadrettede og tverrfaglige  prosjekter. 

• LOS-virksomhet!  «En holdning og forventning om å vise veg og ledsage i ukjente omgivelser!» 

En  rolle som inkluderes i stillingsbeskrivelser og alle ansattes oppgaver.  Ansvarliggjøring av enhetene.  

Rådmannsgruppa vil få en avgjørende rolle i eventuell prioritering og fronting av dette verdigrunnlaget. 

• OPPRETTELSE AV LOS-TJENESTE på sikt.  Dette skal være et lavterskeltilbud for ungdom mellom 15 

– 25 år, hvor ungdommer raskt loses  inn i ordinære tjenester, til utdanning, arbeid og fritid.  LOS-

tjenesten må samarbeide tett med PPOT, videregående skole, NAV og andre kommunale tjenester som for 

eksempel annen oppsøkende virksomhet/utekontakter og forebyggende team!  LOSvirksomhet kan ses 

som en del av det kriminal-/rusforebyggende arbeidet, det psykiske helsearbeidet og arbeidet knyttet til 

frafall fra videregående skole. Stikkord er «Tilgjengelighet og fleksibilitet» 

• DØGNKONTINUERLIG TVERRFAGLIG VAKTTEAM/RESSURSTEAM 24 – 7 – 365 

 

• Igangsatte forebyggende tiltak og prosjekter i 2008 innenfor Oppvekstenheten 

• ALTERNATIVE LÆRINGSARENAER PÅ UNGDOMSSKOLETRINNET! 

En prosjektgruppe er leder arbeidet mht utvikling av læringsarenaer for elever som mistrives og oppleves 

som spesielt utfordrende. Ressurser tilsvarende to lærerstillinger er fordelt på ungdomsskolene for skoleår 

08/09. Det skal igangsettes tiltak, samarbeides på tvers av skolene og nettverk opprettes.   



68 

Målsetting:  Høste erfaringer og delta i utviklingsarbeid.  Villa Ro og PPOT er trekt inn i arbeidet. 

12. KONSULTASJONSTEAM!  Ordningen videreutvikles og er fra våren 2008 organisert i 3 barnehageteam 

og 3 barneskoleteam.  Representanter fra barnevern, helse og PPOT veileder og samtaler jevnlig med faste 

barnehager/skoler. 

13. FAGTEAM - UNGDOMSSKOLE!  Det opprettes to fagteam med representanter fra barnevern, helse og 

PPOT som skal delta i tverrfaglig samarbeide med Skrim og Hvittingfoss ungdomsskole med hovedmål og 

fokus på forebyggende, tverrfaglig og psykisk helsearbeid. 

14. GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING PRIORITERES! 

Barneskolene er tildelt økonomiske styrkingsressurser som skal prioriteres til arbeid med grunnleggende 

ferdigheter og sosial- og atferdsmessig fungering de første skoleår.  Dette omfatter både generelle og 

spesifikke støttetiltak. Denne tidlig intervensjon i barneskole er ment å skulle forebygge og å styrke det 

enkelte barns forutsetninger for å tilegne seg videre opplæring gjennom skolegang. 

• STYRKE GENERELL SPRÅKOPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE. 

En prosjektgruppe er nedsatt og skal følge opp og styrke arbeidet med lese,- skrive og språkopplæringen i 

et felles oppvekstperspektiv i barnehager og skoler. Fokus på tidliginnsats og tilpasset opplæring. 

• PPOT spisser sin kompetanse inn mot henholdsvis arbeid mot grunnleggende opplæring, atferd 

(sosioemosjonelle utfordringer) og styrking av oppfølgingstjenesten i videregående skole. 

 

• Andre forebyggende tiltak 

• INN PÅ TUNET! (Tidligere Grønn Omsorg!)  Tiltakene har et potensiale for økt livskvalitet, mestring og 

trivsel for enkeltindivid og ulike brukergrupper fra de ulike enheter.  Kommunen har en rekke tilbydere 

som er interessert i å igangsette ordninger. 

� KULTUR – OG VENNSKAPSGRUPPER.  Videreutvikle arbeidet hvor kulturenheten har erfaring og 

praksis. 

• NETTVERKSAMLINGER for spesialpedagoger/spesialpedagogiske team fra oppvekstenhet og PPOT. 

• UNDERVISNING OM PSYKISK HELSE! 

Gjennomføre forpliktende opplæring om psykisk helse og sosial kompetanse på alle trinn må prioriteres.  

Dette området er foreslått vektlagt i Kvalitetsutviklingsplan for skolene i kommende 4-års periode. 

� STYRKE SOSIALLÆRERFUNKSJONEN OG SKOLEHELSESØSTERTJENESTEN og samhandlingen 

mellom disse.  Dette må ses i sammenheng med videreutvikling og fokusering på en psykisk helsetjeneste.  

• SOSIALLÆRER PÅ BARNESKOLEN!   

• SKOLETEAM/oppvekstteam vurderes innført. Et skoleteam kan knyttes opp til de alternative 

opplæringsarenaer men også være mobile team ut mot andre skoler/barnehager.  Teamet må bestå av 

egnede, erfarne og kompetente personer i arbeid med samspills- og atferdsutfordringer/sosiale – og 

emosjonelle vansker i grunnskolealder. 

• PRESENTASJON OG SYNLIGGJØRING AV HJELPEAPPARAT/SIKKERHETSNETT for barn, 

foreldre og personale i barnehage og skole. 

• DE KRITISKE OVERGANGENE.  Gjennomgang og kontinuerlig fokus på overgangen barnehage – 

barneskole – ungdomsskole – videregående – etter 18 år/NAV)  

• VIDEREUTVIKLING AV IDRETT-/KULTURANLEGG. Aktivitetssenter! Samarbeid med idrettslag, 
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foreldre og frivillig sektor med forutsetning om kompetanse.
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PROSJEKTPLAN 

 
Prosjektnavn: Prosjekt KOBOLT  Dato: 22.oktober 2007 

med siste revisjon 
19.02.08 

KOngsberg KOmmunes KOmmende Behov for BOliger og Tjenester 
            
Planlagt startdato: 1.august 2007 Planlagt sluttdato: 31.juli 2008 

 
Oppdragsgiver/  
Initiativtaker 
Støttespiller og 
samarbeidspartner 
 

Kongsberg kommune 
 
SHdir/Fylkesmannen og 
Husbanken region Sør. 

Oppdragstaker: Rådmannen 

    
 
Prosjekteier/rådman
n: 

 
Astrid Sommerstad 
 
 

 
Prosjektleder: 

 
Baard Olsen 

    
 
 
 
 
 

 
Bakgrunn for prosjektet/Problembeskrivelse! 
 
Det ble gjennomført en kartlegging i Kongsberg kommune i 2005 av unge fra 14 -18 år, hvor 
foresatte og representanter for kommunale tjenesteenheter har meldt behov for bolig og tjenester 
etter at ungdommen har fylt 18 år.  De unge har alvorlige problemstillinger i forhold til atferd, 
aggresjon og psykisk helse.  Det antas at dette også gjelder for aldersgruppen under 14 år. 
Kartleggingen viser at kommunen står overfor alvorlige utfordringer.  Flere andre kommuner har 
signalisert at de kjenner seg igjen problematikken og har de samme utfordringer.    
 
I forbindelse med videreføring av Plan for psykisk helsevern og Boligsosial handlingsplan ble det 
vedtatt å igangsette prosjektet med følgende mandat: 
Det skal gjennomføres en fordypet gjennomgang og tverrfaglig utredning av situasjonen for 
barn og unge med spesielle behov i Kongsberg kommune.  Prosjektet skal ha spesielt fokus på: 

 Forslag til differensierte og forebyggende tiltak mens barna/de unge er under foreldrenes 
omsorgsansvar 

  Utrede fremtidig behov mht. bolig og tjenester etter fylte 18 år.   
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Metode: 
• Gjennomføre kvalitativt intervju med brukere og eventuelt foresatte. 
• Utarbeide individuell plan med fokus på punktene i mandatet. 
• Systematisere denne informasjonen for å få en helhetlig oversikt over framtidig situasjon. 
• Utvikle metode og verktøy for framtidig behov på individnivå til oversikt på systemnivå. 

Samarbeide med programvareleverandør. 
 
 

Definert målgruppe er barn og unge med langvarige og sammensatte behov! 
Formål for prosjektet er definert som: 
 
 

 Samarbeid satt i system! 
 

Forebyggende tiltak!  
Livsfaseplanlegging!  

Differensiert og helhetlig tjenestetilbud! 
 
 

 
Prosjektets hovedmål: 
 
Effektmål (Virkning på sikt!):  

Bedret oversikt over framtidig tjeneste- og boligbehov. 
Bedret samhandling om barn og unge i målgruppen. 
Tilrettelegging og oppbygging av alternative boformer i Kongsberg kommune. 
6. Ta i bruk et databasert verktøy på systemnivå.  Hensikt: Bedret forutsetning for økonomisk 

styring av framtidig tjeneste- og boligbehov. 
7. Økt brukermedvirkning med bruk av Individuelle Plan (IP) 
8. Videreutvikling av tilpassede og forebyggende tiltak. 

 
Resultatmål (Hva skal realiseres?): 

� Statusrapport for deltakelse i utvikling av et databasert verktøy som på systemnivå skal gi 
oversikt over barn og unge mellom 0 – 20 år med behov for sammensatte tjenester.  

� Dokumentasjon og statusrapport som bidrar til å synliggjøre framtidige behov. 
Dokumentasjonen skal ses i et 10-års perspektiv og ha spesielt fokus på alternative boformer 
og tilhørende tjenester.  

• Utarbeidet IP med aktiv brukermedvirkning for et vist antall brukere. 
• Forslag til konkrete forebyggende tiltak. 

 
Prosessmål (Aktiviteter under arbeidet!): 

� Tverrenhetlig samhandling og lojalitet til arbeidet med prosjektets formål. 
� Aktiv deltakelse og oppfølging av vedtak gjort av styrings- og arbeidsgruppa. 
� Felles forståelse av utfordringene og innsats for å nå resultat- og effektmålene.  
� Dialog med brukerorganisasjoner og enkeltmennesker med behov for tjenester. 
� Utadrettet virksomhet og kommunikasjon med tjenesteytende enheter.  
� Deltakelse i utviklingsarbeid av programvare og samarbeid med programleverandør. 
� Samarbeid med andre og sammenlignbare prosjekt. 

 
 
 
Prosjektets omfang og avgrensning: 
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Det vises til beskrivelsen av prosjektets formål. 

Prosjektet har tatt mål av seg til å legge fram konkrete resultater mht.: 
8. Forslag til differensierte og forebyggende tiltak. 
9. Delta i utvikling av et databasert kartleggingsverktøy på systemnivå. 
10. Kartlegge og foreslå tiltak mht bo – og tjenstetiltak for barn og unge. 

KOBOLT definerer prosjektets bakgrunn som en forstudie og innledning. 
 KOBOLT defineres som en oppfølging av forstudiet, og er i form og innhold et for- og 
utredningsprosjekt. 
Det begrunnes med følgende: 

• KOBOLTS oppgave og målsetting er å gjennomføre en kartlegging med forslag til utvikling 
bolig og tjenester.  Denne framstillingen og rapport fra prosjektet vil inngå i Kongsberg 
kommunes Omsorgsplan med hovedvekt på perioden 2009 – 2020 med videreføring. 
Resultatmål for Omsorgsplanen er en handlingsplan for kommunens oppbygging, utvikling 
og dimensjonering av helhetlige og differensierte tjenester og virkelmidler.  Handlingsplanen 
skal gi en oversikt over anslåtte økonomiske konsekvenser. 

• Deltakelse i et utviklingsarbeid i tilknytning til SamPro – Vismas samhandlingsverktøy for 
IP – er et forprosjekt til arbeidet med å ta i bruk programmet i den kommunale driften for 
aktuelle brukere. 

• Forslag til differensierte og forebyggende tiltak representerer et innledende 
planleggingsarbeid hvor resultatmålet er å gjennomføre og iverksette delprosjekt i form av 
konkrete tiltak i driften. 

 
Rammebetingelser: 
 
Økonomi: 

 12  Prosjektet er 1-årig og finansiert av Sosial- og helsedirektorat, Husbanken Region Sør og 
Kongsberg kommune.   
Sosial- og helsedirektoratet har tildelt 460.000,-  Midlene er gitt v/ Fylkesmannen i Buskerud 
som: 
a) Tilskudd til utredning av unge med psykiske lidelser i Kongsberg kommune over 
statsbudsjettet kap 0743.62 for 2006 og 
b) Tilskudd til styrking og utvikling av oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse over 
statsbudsjettet kap. 0621.63 for 2006Fylkesmannen i Buskerud familieavdelingenDet vises 
følgendetil prosjektsøknad mht detaljert oppsett over økonomiske kostnader. 
Husbanken Regionkontor Sør har gitt kompetansetilskudd til prosjektet på 425.000,-
Kongsberg kommune finansierer en tilsvarende sum til prosjektet ved å avse personell til 
styringsgruppe og arbeidsgrupper, husleie mm og midler til kartleggingsverktøy.  

Personalmessig:   
• Prosjektleder i 100% stilling i 1 år. 
• Arbeidsgruppe bestående av seksjons-/mellomledere, styringsgruppe bestående av 

enhetsledere og rådmannsteamet i Kongsberg kommune, deltar gjennom møter samt aktiv og 
direkte oppfølging i prosjektet.   
Styringsmøtene avholdes jevnlig 
Arbeidsgruppemøter avvikles minimum 1 gang månedlig, mens varierende undergrupper fra 
arbeidsgruppa avholder møter etter behov. 

• Representanter fra tjenesteytende nivå trekkes inn. 
• Brukerorganisasjoner og enkeltbrukere inviteres inn til samarbeid med prosjektet.                      

 
 
Organisering 
 

 
Prosjektleder 
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Baard Olsen Prosjektleder (PL)  
Arbeidsgruppe 
Sidsel Johnsrud Ledende helsesøster/ 

Konst. helsesjef 
Helsetjenesten Kongsberg 
kommune 

Elisabeth Lyshaug Leder 
barneverntjenesten 

Sosialtjenesten 
Kongsberg kommune 

Helen Lippert Eidem Seksjonsleder psykiatri Pleie- og 
omsorgstjenesten 
Kongsberg kommune 

Cherif Ousman (01.08.07 – 29.02.08)/ 
Nina Søia (01.03.08 – 31.07.08) 

Leder 
integreringsseksjonen 

Kulturtjenesten 
Kongsberg kommune 

Birger Sauro Konsulent Undervisningstjenesten  
Kongsberg kommune 

Liss-Marian Reinhardtsen (01.08.07-31.11.07 )/ 
 
Kari Saga (01.12.07 – 31.07.08) 

Konsulent 
 
Leder UFA 

UFA 
Kongsberg kommune 
UFA 
Kongsberg kommune 

Kari Løken Thorsen Barnehagekonsulent Barnehagetjenesten 
Kongsberg kommune 

Anita Røraas Leder  Koordineringstjenesten 
Kongsberg kommune 

Styringsgruppe 
Astrid Sommerstad Rådmann Kongsberg kommune 
Petter Naper-Hansson Ass. Rådmann Kongsberg kommune 
Aud Sperle Enhetsleder Barnehagetjenesten, 

Kongsberg kommune 
Heidi Hesselberg Løken Enhetsleder Kulturtjenesten, 

Kongsberg kommune 
Kjell Staalesen Enhetsleder Sosialtjenesten, 

Kongsberg kommune 
Lisbeth Nymo Enhetsleder PO-tjenesten, Kongsberg 

kommune 
Petra Turet Olsen (01.08.07- 31.12.07)/ 
 
Sidsel Johnsrud (01.01.08 – 31.07.08) 

Enhetsleder 
 
Fung. enhetsleder 

Helsetjenesten, 
Kongsberg kommune 
Helsetjenesten, 
Kongsberg kommune 

Ståle Meland Enhetsleder Undervisningstjenesten, 
Kongsberg kommune 

Referansegruppe 
Anka Langeby  Helseavd., Flkesmannen, 

Buskerud 
Magnhild Buen Pettersen  Sos.avd., Fylkesmannen, 

Buskerud 
Birgit Huse  Husbanken Region Sør 
Andre referansegrupper/personer    

Anne Muggerud Spesialrådgiver  (Plan, 
utvikling og bolig) 

UFA, 
Kongsberg kommune  

Bruker Organisasjoner (LPP, Mental helse, Rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne m.fl.) 

  

PPOT v/Asbjørn Langås Leder PPOT – Kongsberg og 
Numedal 

BUP v/Marit Steigre Avdelingsleder BUP – Blefjell sykehus 
NAV v/Wivi-Ann Bamrud Leder NAV - Kongsberg 

 
 

 
Planverk  
 



74 

 
Plan 
 

Ansvarlig  Tidsfrist 

Milepæl- og aktivitetsansvarskart inkl. 
rapportering 

PL 22.10.07 og 
fortløpende 
revisjon 

Detaljert budsjett (tidsbruk, 
investeringer, driftskostnader, annet)*  
 

Anne Muggerud og PL Fortløpende 

Detaljering av formål og mål 
 

Arbeidsgruppa inkl.PL 22.10.07 

Interessentanalyse 
 

Styrings- og arbeidsgruppa inkl.PL 22.10.07 

Usikkerhetsanalyse 
 

-  

Andre; Ressursplan, kompetanseheving, 
kost/nytte… 
 

-  

 
 
Prosjektoppfølging/Rapportering  

 
Ansvarlig Mottaker Frekvens Første rapport 
PL 
 
 

Styringsgruppa 
inkl referansegr. 

Hver andre 
måned 
 

 
 
 

PL 
 
 

Prosjekteier/ 
rådmann  
 

Hver måned 
 
 

 
 

 
 
Statusrapportering 
 
 
 
 
 

PL SHdir 
Husbanken 
Region Sør 

Halvårlig 31.12.07 

 
Prosessevaluering PL Arbeidsgruppa 

Styringsgruppen/ 
Rådmannen 

Månedlig 
 
Månedlig 

 

 
 Ansvarlig Frist 
Sluttrapport Rådmann og PL 31.07.08 
Prosessevaluering PL 31.07.08 

 
 
Dato: 22.10.07 med siste endringer 19.02.08     
 
 
 
Astrid Sommerstad       Baard Olsen 
Rådmann og prosjekteier      Prosjektleder 
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Omsorgsplanen for Kongsberg kommune år 2009 – 2020/2025 
OMSORGSPLAN 2009 – 2020/2025 

 

 
 

SAMMENDRAG AV 
OMSORGSPLAN 2009 - 2020/2025 

MED 
HANDLINGSPLAN 

 
Dette er et kortfattet sammendrag av Omsorgsplanen 2009-2020/2025 med handlingsplan. Sammendraget følger 
kapittelinndeling i Omsorgsplanen som består av Del 1 Utredningsdokumentet og Del 2 Mestring, muligheter og 
mening som befinner seg på Kongsberg kommunens hjemmeside www.kongsberg.kommune.no velg: Omsorgsplanen. 
Omsorgsplanen for Kongsberg kommune år 2009 – 2020/2025 17.03.2009 1 
Definisjoner av faguttrykk finnes på side 13 
 
 
DEL I: INFORMASJONER OG INNSPILL 
 
2. Innledning 
Omsorgsplanen er en overordnet langtidsplan for kommunen. Omsorgsplanen 2009-2020/25 inngår som en delplan i 
Kommuneplanen for år 2009-2020. 
Framtidens omsorgsutfordringer forslag til kortsiktige og langsiktige tiltak er vektlagt i planen. Nye brukergrupper 
stiller krav til nye arbeidsformer og endret kompetanse, og veksten i tallet på eldre vil kreve en betydelig utbygging av 
tjenestetilbudet. Den største behovsveksten kommer først om 15-20 år, og det er derfor viktig å utnytte perioden fram 
mot 2020/25 til å forberede og gjennomføre en gradvis utbygging av tjenestetilbudet, med vekt på investeringer i 
bygningsmasse, forebyggende tiltak, rekruttering og kompetanse. 
Høringsuttalelser er vedlagt planen. 
 
2.1 Forutsetninger for planarbeidet 
Utvalg for Helse og sosial har gitt følgende mandat 21.01.2008 sak 2/08: 
Det skal utarbeides en Omsorgsplan for Kongsberg kommune med hovedvekt på perioden 2009-2020 med 
videreføring til perioden 2021-2030/2060. Planen skal inngå som delplan i Kommuneplanen 2009-2020. 
De statlige føringer som fremkommer i St.melding nr. 25, Demensplanen, aktuelle kommunale planer og lovgrunnlag 
for tjenestene skal danne utgangspunkt for kommunens plan. Planen skal inneholde ulike målgruppers behov for et 
helhetlig, samordnet og differensierte pleie- og omsorgstilbud som kan tilpasses den enkeltes behov. 
Kommunens ansvar for helse- og sosialtjenester til den enkelte og boliger/plasser skal utgjøre hovedelementene i 
planen. Dette samtidig som planen også skal ta for seg ulike administrative virkemidler og støttefunksjoner som 
fundament for å kunne yte gode tjenester. Eks. rekruttering, kompetanse, kvalitet, internkontroll, dokumentasjon, IKT 
og samhandling internt og eksternt. 
Resultatmålet er at planen er konkludert og prioritert i form av en handlingsplan for kommunens fremtidige 
oppbygning, utvikling og dimensjonering av helhetlige og differensierte tjenester og egnede virkemidler. 
Handlingsplanen gir en oversikt over anslåtte økonomiske konsekvenser som kan innpasses i økonomiplanen. 
For målgruppen barn og unge er det tverrenhetlige prosjekt KOBOLT - Et utredningsprosjekt av barn og unges behov 
for tjenester (også forebyggende) og boliger sett i et 10-års perspektiv - en delplan som vil inngå i Omsorgsplanen. 
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Tillegg: Det vektlegges at omsorgsplanen blir en enkel og kortfattet plan som vektlegger samhandling på tvers av 
tjenestene. 
Vurdering av mandat 
Mandatet innebærer at planen skal inneholde ulike målgruppers behov for et helhetlig, samordnet og differensiert 
omsorgstilbud. Kommunens ansvar for helse- og sosialtjenester til den enkelte og boliger/plasser skal utgjøre 
hovedelementene i planen. Prosjekt KOBOLT vedrørende behov for bolig/tjenester til barn/unges med spesielle 
behov er innpasset i planen. 
Planorganisasjonen har gjort det valg å utarbeide planen i henhold til de ulike aldersgruppene og ikke i henhold til 
diagnose og problemstilling. Fokus for planen er helhetlige og samordnet tjenester for den enkelte innbygger. Dette 
uavhengig hvor man er i livsløpet og hvilke helse- og omsorgsbehov som begrunner behovet for tjenester. Tiltak til 
personer med demens er imidlertid gitt prioritet jfr. den statlige demensplanen. 
Den endelige kvalitetssikring av økonomiske konsekvenser må gjennomføres i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
Bakgrunnen for planen er i hovedsak Stortingsmelding nr 25 om fremtidens utfordringer. 
 
 
2.2 Organisering av arbeidet 
Planeier er Utvalg for helse- og sosial. 
Styringsgruppen er ledet av Rådmannen og har medlemmer fra Fagforbundet, Eldrerådet, Hovedvernombudet i 
kommunen, enhetsleder for pleie- og omsorg, ass. Rådmann og prosjektleder. 
Prosjektgruppen består av prosjektleder, brukerorganisasjonene, to hovedtillitsvalgte og seksjonsledere i pleie- og 
omsorg og helse. 
Sammendrag til Omsorgsplan ble sluttført av styringsgruppa og 2 nye prosjektledere. 
 
 
3. Bakgrunn 
3.1 Statlige styringssignaler 
De mest sentrale statlige signaler for fremtidens omsorgsutfordringer er Stortingsmelding nr 25 "Mestring, muligheter 
og mening" og Demensplan 2015. 
 
3.2 Historikk og utvikling i Kongsberg 
Kongsberg kommune følger stort sett befolkningsutviklingen på landsgjennomsnittet. Økningen i eldrebefolkningen de 
neste 10 år er primært i aldersgruppen 67-79 år . Befolkningsgruppen 20-66 år med 1,5% vekst er anslått til å øke 
betydelig i perioden. Kommunen bruker relativt mye omsorgstjenester på denne aldersgruppen som utgjør 28% av alle 
brukere. De er i dag tildelt 39% av ressursene. 
Aldersgruppen 0-17 år er historisk sett en relativt "ny" målgruppe for omsorgstjenesten. De er 9% av alle brukere og 
er 
tildelt 7% av ressursene. Prosjekt KOBOLT har kartlagt behovet for bistand til bolig og tjenester hos kommunens unge 
med spesielle behov. Det er 44 personer som vil ha behov for assistanse fra kommunen de neste 12 år for å finne egnet 
bolig og de fleste antas å ville ha behov for et moderat til omfattende tjenestetilbud. Det anbefales fokus på 
forebyggende tiltak for å dempe veksten og øke egen mestring og livskvalitet. 
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3.3 Befolkningsutvikling og omsorgstjenesten i Kongsberg 
Ved 1,5 % årlig vekst vil vi i 2020 være 29181 innbyggere i Kongsberg. Det er unge voksne og aldersgruppa 67 – 79 
(etterkrigskullene) som øker mest. De bruker i dag bare 18 % av omsorgstjenestene. Etterkrigskullene blir en 
utfordrende eldrebølge som bør møtes i dag med ulike forebyggende tiltak. Utfordringen blir å holde denne gruppen 
friske lenger for å redusere omsorgsbehovet. Selv om vi vet at levealderen vil fortsette å øke, bør det være realistisk å 
regne med at tid og omfang av nødvendige omsorgstjenester er over et kortere tidsrom og senere i livsløpet enn det vi 
ser i dag. Den viktigste forutsetning for å få dette til , er økt satsing på ulike forebyggende tiltak. 
Stortingsmelding nr. 25 omtaler dette som sammentrengt sykelighet. 
3.5 Helseutfordringer 
Med det økende antall eldre vil vi se sterk øking i store sykdomsgrupper som sukkersyke (diabetes), KOLS, depresjon, 
kreft, hjerte-/karsykdommer (hjerneslag, hjertesvikt osv.), rus, psykiatri og demens. Behandling og oppfølging vil 
måtte skje i kommunehelsetjenesten i enda større grad enn i dag. Oppfølging av sterk overvekt (fedme) med 
følgetilstander er annen stor og økende utfordring. Helsevesenets kostnader på følger av overvekt er allerede i dag 
høyere enn tilsvarende kostnader som skyldes røyking. 
Diabetikere er en kronikergruppe der det er satset mye på egenomsorg. Diabetikere med god egenomsorg har færre 
følgetilstander av sin sykdom og trenger dermed til mindre innsats fra helse- og omsorgstjenestene. Innenfor 
diabetesomsorgen ser en at fortatt er det mye å hente på bedre mestring hos pasientene og en økt inkludering av 
legenes hjelpepersonell. For de andre kroniske sykdomsgruppene som er nevnt, har vi et enda større potensiale for en 
mer effektiv bruk av helse- og omsorgsressurser. Vi kan her lære mye av våre naboland. Mer effektiv bruk av 
helsepersonell er en side som fordrer omstilling. Bedre egenomsorg og -mestring, bruk av ulike nettverk, 
likemannsarbeid og økt innsats fra frivillige er ressurser det offentlige apparatet må lære å bruke bedre. 
 
 
4. Tjenestene. Fakta og analyse 
 
4.1 Pleie- og omsorg: beskrivelse, organisering og verdigrunnlag 
Pleie og omsorgstjenestene er organisert i 10 seksjoner bestående av sykehjem, dagsenter, hjemmetjenester, 
tilrettelagte boliger for eldre, funksjonshemmede og psykiatri/rus, avlastning for barn og unge, arbeidstjenester og 
kjøkken/vaskeri. Hver seksjon består av flere avdelinger, totalt 45 avdelinger. Forvaltningsavdelingen som fatter 
vedtak om tildeling av tjenester og vikarpool er organisert i stab under enhetsleder. 
Pleie og omsorg bygger sitt arbeid på grunnleggende verdier som er allmenngyldige og som er løftet fram i sentrale 
dokumenter innen omsorgstjenesten de senere år, herunder Stortingsmelding nr. 45 "Betre kvalitet i dei kommunale 
pleie og omsorgstjenestene" og Stortingsmelding nr. 25 "Mestring, muligheter og mening". Verdiene bygger på 
moderne rehabiliteringstenkning. 
 
Pleie og omsorgsenhetens mål er "Livskvalitet og egen mestring" og kommunens tjenester overfor den enkelte bruker 
skal forankres i 5 overordnede verdier: Respekt, verdighet, helhet, kontinuitet og forutsigbarhet, nettverk som ressurs. 
Dette betyr at tjenesteyter skal lytte til den enkelte bruker og arbeide for at brukeren skal oppleve størst mulig 
deltakelse i det liv som den enkelte opplever som viktig. Fokus er enkeltmenneskets ressurser og muligheter, framfor 
diagnoser og funksjonsnedsettelse. Det handler om å motivere og stimulere bruker til å ta mest mulig ansvar selv. 
Brukerdeltakelse er viktig i forhold til brukers rett til, og plikt til og ansvar for å bestemme over innhold i eget liv 
innenfor de lover og regler som gjelder i samfunnet. 
Det tas utgangspunkt i brukers helhetlige individuelle situasjon, på tvers av fag og sektorer. Det er brukers situasjon 
som er utgangspunktet, ikke hvordan kommunen organiserer tjenester på tvers av fag og sektorer. 
4 overordnede mål: 
− fremme livskvalitet og egen mestring for brukere 
− sikre at en søker å utløse brukerens drivkrefter og egne ressurser 
− sikre at alle tjenesteaktørene arbeider mot felles mål 
− fremme treffsikkerhet og kostnadseffektivitet i tjenesten 
 
Brukermedvirkning 
Det er viktig med dialog og samarbeid med enkeltbrukere for å utløse ressurser, stimulere til aktiv deltakelse i eget liv, 
skape engasjement i egen situasjon og mobilisere til nye valg. Bruker skal gis forutsetninger for å gjøre egne valg og ta 
eget ansvar gjennom bl.a. å bygge opp brukerens kunnskaper og forståelse om egen situasjon, rettigheter, forpliktelser/ 
ansvar og muligheter knyttet til ulike løsninger. I denne prosessen står brukeren i sentrum, dvs brukerens verdier og 
integritet som menneske. Utgangspunktet er brukerens ståsted til enhver tid. Det legges stor vekt på samtaleprosessen 
der en skal skape trygghet mellom bruker og tjenesteyter, og der hensikten er å avklare brukers individuelle 
livskvalitetsmål. 
Brukere som ikke selv kan målbære sine ønsker og behov skal enten høres gjennom nærmeste pårørende og verge når 
det er oppnevnt. Nærmeste pårørende er en viktig person å forholde seg til på en reflektert måte også i situasjoner der 
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bruker kan uttrykke sine ønsker og behov. 
Enhetsleder for pleie og omsorg deltar i Eldrerådets møter og enhetsleder for helse og sosialenheten i 
Funksjonshemmedes råd sine møter. 
 
 
4.2Tjenester i andre enheter 
 
4.2.1Habilitering/rehabilitering 
Etter ny seksjonering fra høsten 2008 omfatter dette fysio- og ergoterapitjenester, hjelpemiddelkontoret og 
koordineringstjenesten. I dag er dette tjenester som er under sterkt press ut fra tildelte ressurser både på personell og 
økonomi. Målsettingen om størst mulig grad av hjemmebasert omsorg gjør at denne seksjonen må komme langt fram 
når prioritering skal gjøres innen helse og omsorg. 
 
4.2.2 Helsestasjon for barn og unge 
Med en befolkningsvekst på 1,5 % vil det være 1100 flere barn og unge i alderen 0-19 år i 2020. Grunnet høye 
fødselstall ble det i 2008 gjort 650 flere helseundersøkelser ved helsestasjonen enn i 2005. Hjembesøk må prioriteres 
til grupper med spesielle behov for omsorg og oppfølging. 
Skal flest mulig mestre egen livssituasjon, er forebygging og tidlig innsats viktig. Dette kan vi oppnå ved at brukerne 
møter personell fra habilitering/rehabilitering, PO/psykisk helse, barneverntjenesten, kulturtjenesten og 
helsestasjonen i et felles bygg- et Familiesenter. Lokaliseringen av Helsestasjon for barn og unge i Fr. Nansens gt. er 
god i forhold til kompaktbyen. Disponibelt areal i dag gir ikke plass for samlokalisering til et fullverdig Familiesenter. 
 
4.2.3 Barnevern 
Utsatte familier må møtes så tidlig som mulig med tiltak som gjør at færrest mulig barn må over i omsorgstiltak 
utenfor eget hjem. 
 
4.2.4 Fremmedkulturelle 
Kongsberg kommune har bosatt flyktninger siden 1976. De siste årene utgjør arbeidsinnvandring og ekteskap med 
utenlandsk statsborger en betydelig større andel av innvandringen. Kommunen har over tid bygget opp god 
kompetanse på opplæring og integrering av flyktninger og innvandrere. Personer fra disse gruppene har vist seg ofte å 
ha ønske om å jobbe i omsorgsyrker. De utgjør i dag en god rekrutteringsbase for pleie- og omsorgstjenesten. 
 
4.2.5 Legetjenesten 
Fastlegens ansvar for egne pasienter, spesielt for omsorgskrevende i egne hjem, vil bli vektlagt. Retningslinjer for 
oppfølging av de ulike kronikergruppene er vesentlig for å møte behov for omsorg i størst mulig grad før innsats fra 
spesialisttjenester er nødvendig. 
Sykehjemslegene er en viktig ressurs i utvikling av gode fagmiljøer både i institusjoner og åpen omsorg. 
Sykehjemslegene har en sentral rolle i å sørge for god samhandling mellom kommunale omsorgstjenester og tjenester 
fra sykehus/spesialisthelsetjeneste. 
 
4.2.6 Legevakten m/ trygghetsalarm 
Det utvikles felles akuttmottak i samarbeid med sykehuset der bl.a. beredskapen innen psykiatri blir bedre inkludert. 
Et felles akuttmottak på døgnbasis sikrer brukerne bedre. Der fastlegene i større grad betjener vaktene, oppnår vi en 
bedre fungerende legevakt og færre unødige innleggelser. Hjemmesykepleie og sykehjem gjøres i stand til å løse flere 
akuttmedisinske problemer. 
Trygghetsalarmer bidrar til at brukerne kan fungere lenger med lavere innsats fra pleie/omsorg. Her er nye 
overvåkingssystemer under utvikling i samarbeid mellom SINTEF og Kongsbergindustrien. 
 
4.2.7. Kulturtjenesten 
Kongsberg kommune har en kulturtjeneste som er engasjert på mange felles arenaer med omsorgstjenestene. Styrken i 
deres arbeid ligger først og fremst i å skape arenaer for sosial inkludering og motvirke ensomhet. Utvikling av slike 
fellestiltak vil være sentrale som del av den forebyggende strategien. 
 
4.2.8 Private omsorgstjenester 
I mange kommuner har en meget gode tjenester utviklet av private omsorgsgivere. Inn på tunet eller Grønn omsorg 
gir målrettede tilbud til så forskjellige grupper som skoleelever med problemer, demente og brukere innenfor rus og 
psykiatri. I vårt samarbeide med Kongsberg DPS og Lier sh er slike tilbud etterlyst som de meste egnede for enkelte av 
våre felles utfordringer. Også i Kongsberg bør slike tilbud få muligheter for å utvikles. 
Morgendagens eldre vil være en kjøpesterk gruppe som vil være villig til å betale ekstra for omsorgstjenester som 
kanskje ikke tilbys innenfor det offentlige omsorgsapparat. Når kvaliteten på private omsorgstjenester er trygget, vil 
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disse kunne inngå i det totale tjenestetilbudet. 
 
4.3 Samhandling med Helseforetak 
Kongsberg sykehus må fortsatt sikres rollen som et velfungerende lokalsykehus der spesialistene i større grad bidrar til 
veiledning av de kommunale helse- og omsorgstjenester. Kontrakter for samhandling er skrevet med Kongsberg 
kommune og flere samhandlingsprosjekter er i gang både administrativt og for pasientbehandling. En kontinuerlig 
prosess for videreutvikling av samhandlingen er etablert. 
 
4.4 Brukerne, tjenestebehov og virkemidler 
Kommunen yter pr juni 2008 ulike tjenester til 966 hjemmeboende brukere og til 198 brukere i institusjon. Det kjøpes 
spesialisttjenester for 9 brukere i andre kommuner. 
Tjenestebehovet er mangfoldig og individrettet. Hvilken tjenester som ytes er vurdert ut fra brukerens behov og 
funksjonssvikt. 
 
4.5 KOBOLT (forebygging, bolig og tjenestebehov hos barn og unge) 
KOBOLT (KOngsberg KOmmende Behov for BOLig og Tjenester) er et prosjekt på tvers av enhetene, som har bidratt 
til å dokumentere behovet for bolig og tjenester for barn og unge med langvarige og sammensatte behov. 
Dokumentasjonen er ment som et beslutningsgrunnlag for tilrettelegging og utbygging av boliger med tjenester. 
Gjennom prosjektet deltar kommunen i videreutvikling av et elektronisk verktøy og program for Individuelle plan. 
Dette programmet er ment å kunne bli et kartleggingsverktøy for å kunne gi kommunen oversikt og forusigbarhet mht 
framtidige behov for bolig og tjenester. KOBOLT foreslår en flere forebyggende tiltak blant annet for å dempe 
framtidig behov for oppbygging av boliger og tjeneste. 
Prosjektet har utarbeidet oppsummeringer og rapporter fra sitt arbeid som er ment som et utdypende 
beslutningsmateriale til Omsorgsplanen. 
 
4.6 Fakta alders- (bruker) og ressursdata pleie- og omsorg 
Ressursfordelingen for alle pleie og omsorgstjenester (juni 2008): 
− 63% av brukerne er over 67 år og er tildelt 54% av ressursene 
− 28% av brukerne er fra 18-66 år og er tildelt 39% av ressursene 
− 9% av brukerne er fra 0-17 år og er tildelt 7% av ressursene 
Ressursfordelingen mellom de institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenestene for aldersgruppen 67+: 
− 80% til institusjonsbaserte tjenester (198 brukere pr juni 2008) 
− 20% til hjemmebaserte tjenester (966 brukere pr juni 2008) 
 
4.7 Kostra. Beslutningsstøtte Kongsberg kommune 
Kostratallene for 2007 viser i grove trekk at Kongsberg kommune bruker noe mer ressurser enn gjennomsnittet på 
pleie og omsorgstjenester i forhold til det totale kommunebudsjettet enn sammenlignbare kommuner. Antall 
institusjons- plasser ligger over gjennomsnittet. Kommunen ligger under gjennomsnittet på antall skjermede plasser 
for personer med demens, korttids- og rehabiliteringsplasser. 

 
 
4.8 Økonomi og personell 
Pleie og omsorgsenheten har 556,26 årsverk og et budsjett for 2009 på kr 305.764 mill. Helse og sosialenheten har 
143,25 årsverk og et budsjett for 2009 på kr. 102.512 mill. 
Det er i dag en utfordring å rekruttere sykepleiere og vernepleiere. Det er også et behov for hjelpepleiere/ 
omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere hvor utfordringen er å kunne tilby hele stillinger. Utfordringen fremover vil være 
å rekruttere ulike faggrupper til helse og omsorgsektoren. 
5. Informasjoner og innspill 
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5.1 Brukerundersøkelser 2007 
Pleie og omsorgstjenesten har gjennomført brukerundersøkelser for brukere i hjemmetjenesten og for pårørende og 
beboere i sykehjem i 2004 og 2007. Resultatene fra brukerundersøkelsene for hjemmeboende og for pårørende til 
beboere i sykehjem er tilfredsstillende i forhold til gjennomsnitt av kommunene på landsbasis. Undersøkelsen av 
brukeropplevd kvalitet for beboere i sykehjem ligger under landsgjennomsnittet. Det betyr at forbedrende tiltak må 
iverksettes. 
 
5.2 Vurderinger av dagens situasjon og utfordringområder 
Hjemmetjenestene oppleves å fungere godt og er organisert i baser i omsorgsboliger. Det er begrenset ressurser for å gi 
beboere i tilrettelagte boliger heldøgnstjeneste etter enkeltvedtak. Det betyr overflytting til sykehjem og øket press på 
plassene. Psykisk helseteam som i dag jobber kun dagtid, bør på sikt gi døgnbasert bistand innen psykiatri og rus. 
Fysio/ergoterapidekningen innen hjemmetjenester og institusjon er begrenset noe som medfører at det må settes inn 
mer omsorgstjenester. 
En rekke undersøkelser tyder på at det er på det sosiale og kulturelle området dagen kommunale helse- og 
omsorgstjeneste først og fremst kommer til kort. Spesielt gjelder dette beboere i sykehjem, aldershjem og 
omsorgsboliger. Det er viktig å legge vekt på kultur, fysisk aktivitet og trivsel som helt grunnleggende elementer i et 
helhetlig omsorgstilbud – Aktiv omsorg. 
Grønn omsorg på gårdsbruk og aktivitetstiltak ute i naturen er tiltak som bør utvikles. Samarbeid med frivillige bør 
utvikles for å takle morgendagens utfordringer. 
Legedekningen i sykehjem bør økes/utvikles ved etablering av helsehus i kommunen. Sykehjemmene bør brukes mer 
til rehabilitering, korttid og avlastning. Mange av dagens beboere i sykehjem har demens i ulik grad. Det vil være 
behov for endring av sykehjemsavdelinger fra somatikk til skjermede enheter for å kunne gi mennesker med demens 
en god kvalitativ tjeneste. 
Kommunen har i dag ingen boformer for yngre mennesker med demens. Små enheter med tilrettelagte boliger vil 
være en god boform for denne gruppen. 
Eldreomsorgen utfordringer med økning av antall personer over 80% vil først komme etter 2020-25. De fleste eldre er 
i stand til å ta ansvar for sin bosituasjon. Bokvaliteten i tilrettelagte boliger er stor for personer som ikke kan bo alene. 
Det anbefales å dreie sykehjemsplassene til korttid, avlastning, rehabilitering og skjermede enheter til mennesker med 
demens, samtidig som det bygges tilrettelagte boliger med personalbase til eldre med behov for pleie og 
omsorgstjenester. 
 
5.3 Innspill fra pensjonistforeningene 
Leder av Eldrerådet har vært i kommunens pensjonistforeninger og fått mange gode innspill som er tatt med i 
handlingsplanen. Viser til innspillene i plandokumentet del I s. 30. 
 
5.4 Innbyggerundersøkelse 2008 
Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse om boligforhold ved sviktende helse eller funksjonsnedsettelse. 
Oppsummering av svarene finnes i Utredningsdokumentet kap 5.4. 
 
6 Avklaring av områder for hovedutfordringer for ve ivalg 
En utfordring i årene framover er å bygge ut kapasiteten for det samlede bo- og institusjonstilbudet slik at kommunen 
kan være i forkant når den store økningen av behovet for omsorgstjenesten kommer i 2020/25. 
Morgendagens brukere vil ha andre behov og problemer enn dagens tjenestemottakere som krever et mer mangfoldig 
tjenestetilbud. Kommunen bør ha stort fokus på helhetlige tjenester som kan bidra til at yngre brukere opplever økt 
inkludering og deltakelse i samfunnet. Økt evne til mestring kan bety at morgendagens brukere vil være mer aktive når 
det gjelder egen livssituasjon. 
Den forebyggende strategi er nødvendig for å redusere framtidens behovsvekst. Kommunen må legge til rette for 
sosiale møteplasser, koordinere og stimulere til utvikling av sosiale nettverk og aktiviteter. Dette skal stimulere til 
egenansvar, selvorganisering og brukerstyrte løsninger. Aktivisering av frivillighet er viktig i forhold til strategien 
med forebygging. 
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DEL II. HANDLINGSPLAN 
MESTRING – MULIGHETER – MENING 

 
7 Veivalg (målområder) med mål – strategier og tiltak 
Alle som bor eller oppholder seg i Kongsberg kommune skal ha trygghet for at de har tilgang til gode og rettferdig 
fordelte helse- og sosialtjenester. 
Tjenestene skal være trygge, sikre og virkningsfulle. Brukerne skal være involverte med bedre mestring som siktemål. 
Tjenestene skal være samordnede, preget av kontinuitet og utnytte ressursene på en god måte. 
Hovedmål: Kongsberg kommunes omsorgstjeneste møter innbyggernes behov for tjenestetrygghet gjennom et 
mangfold av virkemidler som har et forebyggende og rehabiliterende fokus. 
Planens del II tar for seg veivalgene. Første gangs politiske behandling ble gjennomført i 17.09.2008 og 
Rådmannen fikk tilslutning fra kommunestyret (sak 73/08) om: 
1) Dreie plassene i institusjonene mot rehabilitering, korttid og behandlingen 
2) Dreie ressursene de neste 15 år mot hjemmetjenester i hjem/tilrettelagte bofellesskapsløsninger og 
3) Dreie tjenestene mot forebygging og rehabilitering, gjeldende for alle aldersgrupper 
4) Rådmannens anbefalte vedtak må sees på sikt. Behovet i dag må ivaretas, og sykehjemsplassene vi har 
opprettholdes. 
5) Det må iverksettes tilbud for demente i form av flere tilpassede og skjermede avdelinger på sykehjemmene 
6) Tiltak som fremkommer i handlingsplanen klassifiseres i kategorien: 
– kortsiktig (2009) 
– mellomlangsiktig og 
– Langsiktige tiltaksplan 
Kongsberg kommunestyre tar omsorgsplanen til orientering, men påpeker samtidig at det er ønskelig med en 
ytterligere konkretisering av mål og tiltak. Det utarbeides egne planer for virksomhetene i pleie- og omsorg. 
 
 
7.1 Helsefremmende innsatsområde 
 
7.1.1 Livskvalitet og egen mestring - forebyggende 
MÅL: Innbyggerne skal ha et mangfold av valgmuligheter av fysiske, sosiale og kulturelle tiltak som kan bidra til å 
styrke og utvikle sosiale nettverk, fellesskap og livskvalitet. 
Innbyggere som kan stå i fare for eller er utsatt for helse- og mestringssvikt skal få bistand til å dempe eller forhindre 
konsekvenser av en slik livssituasjon. 
STATEGI: Gjennom en forebyggende strategi skal ensomhet, negativ helseutvikling og sykdom forebygges, helse og 
mestring fremmes. Den forebyggende strategien skal bidra til å dempe veksten av fremtidige omsorgsbehov. 
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7.2 Bolig og plasser 
MÅL: Innbyggerne skal sikres bokvalitet i en situasjon der helsetilstanden gjør at det er behov for varig døgntjeneste. 
STRATEGI: I den neste 15-års perioden bygges det opp et behovsdekkende antall tilrettelagte boliger. 
 
EN BOLIG TIL ALLE 
Det overordnede mål et at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. 
Planen legger til grunn en boligpolitisk strategi hvor den boligsosiale politikken i større grad ivaretas i den generelle 
markedspolitikken og den selektive markedspolitikken: 
1 Det skal legges til rette for et variert boligtilbud, med tilbud til alle grupper av 
boligsøkere, slik at det skal bli lettere å finne egnede boliger til vanskeligstilte. 
2 Det skal ytes behovsprøvet individuell bistand slik at flest mulig kan ivareta sin 
boligsituasjon i det ordinære boligmarkedet. 
3 Det skal videreutvikles et kommunalt tilbud for å dekke vanskeligstilte på boligmarkedet sitt behov for bolig 
eller en tilrettelagt bosituasjon. 
Virkemidler for strategi 1 (volum og mangfold) 
- tilstrekkelig arealavsetting i kommuneplan og reguleringsplaner 
- gode reguleringsplaner som ivaretar behovet for fremkommelighet for alle 
- aktivt samarbeid med aktører i boligmarkedet som A/S Kongsberg tomteselskap KBBL m.fl. 
- Kongsberg kommune som bindeledd mellom interesserte grupperinger og utbyggere og som selvstendig aktør i 
utbygging til spesielle formål. 
- kommunal stimulans, f.eks kommunal regulering, infrastrukturfond, kommunale investeringer i infrastruktur 
- bruk av utbyggingsavtaler for å sikre sosial boligbygging 
- livsløpsstandard i x andel tomter/leiligheter 
- kommunalt forkjøp av utvalgte tomter i nye boligområder 
- kommunalt forkjøp av utvalgte leiligheter i private prosjekter 
- husbankstandard, husbankpris et 
- huspriser m.m. 
- info om Husbankens virkemidler 
- saksbehandlerressurser, god planmanual, boligbyggeprogram 
- ressurser til oppfølging, betjening, hjelp 
Virkemidler for strategi 2 (individuell bistand) 
- Kommunal bostøtte og husbankmidler, startlån m.m. 
- Hjelp til å opptre i boligmarkedet, info om tomter, planer under utvikling 
- Ressurser til oppfølging, betjening, hjelp 
Virkemidler for strategi 3 
- Anskaffe ,kjøpe eller bygge boliger slik at det er tilgjengelige boliger der markedet ikke løser behovet etter bestilling 
- Kunnskap om framtidig behov 
- Avsetting økonomiske midler og garantier til kommunale utleieboliger 
- Aktiv og systematisk bruk av utbyggingsavtaler 
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Prosjektering og utredning av lokaliseringsalternativer starter så snart omsorgsplanen er vedtatt. 
Det etableres ett nytt helsehus / omsorgssenter nær Kongsberg sentrum, eksempelvis på Skrimsletta - Kongsberg Syd. 
Det nye helsehuset / omsorgssenteret skal baseres på de behov og faglige vurderinger som synligjøres i veivalgene ifm 
omsorgsplanen. 
Solstad opprustes i henhold til vedtatt budsjett for 2009, og opprettholdes som omsorgstilbud inntil ett nytt helsehus / 
omsorgssenter er ferdigstilt. Avdeling B1 på Skavangertun opprettholdes i samsvar med kommunestyrevedtak 73/08. 
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7.3 Tjenestetrygghet 
 
7.3.1 Dagens situasjon 
Dagens situasjon viser at tjenestene er presset. Dette til tross for at Kongsberg kommune har et sykehjemstilbud som 
ligger høyt i forhold til mange andre kommuner. Kommunen har få korttidsplasser og omsorgsboliger med heldøgns 
omsorg. Kommune ligger også lavt når det gjelder plasser/boliger for mennesker med demens. Presset i 
hjemmetjenestene har ringvirkninger ved at hjemmeboende ikke har nødvendig tjenestetrygghet som igjen øker 
presset på sykehjemmene. 
Målet må være å yte kvalitative gode tjenester til den enkelte på det laveste effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet). 
Når kommunen har en velfungerende helse- og omsorgskjede basert på LEON-prinsippet, betyr det at det finnes et 
tilbud som treffer den enkelte bruker i forhold til behov og helse. 
MÅL: Brukeren skal oppleve tjenestetrygghet, uavhengig av hvor tjenesten ytes, hvilke tjenester/virkemidler som ytes 
og sammensetning av dem. 
STRATEGIER: 
1 Tjenestefordeling: balanse sykehjem og hjemmetjenester 
2 Styrke hjemmetjenestene og tjenestemangfold 
3 Differensiering av plasser: samarbeid mellom helseforetak og kommunen 
7.3.2 Tjenestefordeling 
MÅL: Innbyggere skal sikres hjemmetjenester etter en individuell vurdering av sitt behov for helse- og 
omsorgstjenester. Forutsigbarhet og tjenestetrygghet skal sikres gjennom den rettsikkerhet som følger av 
bestemmelsene om enkeltvedtak og adgang til å påklage tjenesten i forhold til omfang og kvalitet. 
STRATEGI: Gjennom dreining av ressurser de neste 15 år (ressurser knyttet til befolkningsutviklingen) mot 
hjemmebaserte tjenester og en forebyggende og rehabiliterende strategi, gies tjenestetrygghet og bokvalitet for alle 
aldersgrupper. Strategien omfatter også hjemmetjenester i tilrettelagte boliger, der beboere ikke kan bo alene. 
Dette kreves utvikling og omgjøring av organisasjon og tjenester innen helse og omsorg. Ressursøkning må vurderes 
under budsjettbehandling. Utfordringen med ensomme hjemmeboende krever godt samarbeid med ulike sider av 
frivillig innsats. 
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7.3.3 Hjemmetjenestene og tjenestemangfold 
MÅL: Brukeren skal sikres tjenestetrygghet gjennom et mangfold av tjenester som kan tilpasses den enkeltes behov og 
ytes på det individuelt lavest effektive omsorgsnivå. Negativ helseutvikling skal dempes og mestring av dagliglivet og 
livskvalitet skal styrkes. Helhet i tjenestetilbudet skal sikres gjennom koordinering og forutsigbarhet. 
STRATEGI: En forebyggende og rehabiliterende strategi med dreining av ressurser mot hjemmetjenester. 
I perioden er det foreslått en styrking av hjemmetjenestene, se tabell overfor. Ressursøkningen skal brukes mot: 
l Tjenestetrygghet i tilrettelagte boliger iht utbyggingsprogrammet 
l Tjenestetrygghet i hjemmetjenestene 
l Aktivitets- og dagtilbud i bygg med fellesareal iht utbyggingsprogrammet 
l Styrke det flerfaglige tjenestetilbudet og spesialkompetanse 
l Styrke ambulerende team for rehabilitering/habilitering og psykiatri 
l Teknologi og hjelpemidler 
 
7.3.4 Differensiering av plasser 
MÅL: 
1 Kongsberg sykehus og Kongsberg kommune skal arbeide sammen for at det totale 
helsetilbudet til befolkningen blir faglig godt og oppleves som en helhetlig tjeneste 
preget av nærhet, tilgjengelighet, kontinuitet, service og forutsigbarhet. 
2 Innbyggere som av helsemessige årsaker har behov for utrednings-, korttids-, 
lindrende-, rehabiliterings-, avlastnings- og trygghetsopphold skal være sikret 
dette. 
3 Innbyggere med spesielle omsorgsbehov skal få et boforhold med tverrfaglig spesialkompetanse. 
STRATEGI: Målrettet bruk av institusjonsressurser både i form av bygninger, plasser, årsverk og kompetanse. 
Kongsberg kommune vil som vertskommmune påta seg et ansvar for utvikling av gode samhandlingsmodeller 
mellom kommunale helsetjenester og spsialisthelsetjenester. 
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7.3.5 Perioden 2025 - 2040 
Fra 2020/25 er det en markant økning av eldre over 80 år. Det er derfor viktig at kommunen utnytter den kommende 
ti-års periode til å utvikle tjenestene til en velfungerende helse- og omsorgskjede basert på LEON-prinsippet, og at 
tjenestene/tilbudet treffer den fremtidige bruker i forhold til behov og helse. 
 
7.4 Administrative virkemidler og støttefunksjoner 
Fra statens side presiseres det gjennom Stortingsmelding nr 25 at den neste 10 års perioden med en vekst pga. 
befolkningsutviklingen som er forholdsvis moderat, gir kommunen muligheter for å gjøre investeringer som kan 
redusere de neste ti-årenes behovsvekst. Dette kan gjøres gjennom forebyggende tiltak og effektivisering av 
driften gjennom et langsiktig utviklingsarbeid med fokus på kompetanse,kvalitet, organisasjon og ledelse. 
 

 
 
Kompetanse og rekrutteringsplan 
Å styrke den faglige kompetansen er en av de viktige strategiene for å sikre kvaliteten på tjenestetilbudet. Når helse og 
omsorg legger mer vekt på kultur, aktivitet og trivsel kreves det større tverrfaglig bredde, det er behov for andre 
yrkesgrupper inn i helse og omsorg. 
MÅL:   Flere kvalifiserte søkere til ledige stillinger. 

Skal aktivt og målrettet rekruttere nødvendig fagpersonell 
Økt antall læreplasser 
Tilby hele stillinger 
Gi støtte og kompensasjon til videreutdanning 
Kompetanseplaner med konkrete planer for hvordan kompetansen skal tilegnes og utvikles 
Alle medarbeidere skal ha mulighet for læring og utvikling 

Strategi:  Arbeide med et godt omdømme og utviklende arbeidsmiljø 
Samarbeide med utdanningsinstitusjoner og skolere rekrutteringspatruljen 
Etablere flere læreplasser 
Redusere antall deltidsstillinger og utvikle alternative arbeidstidsordninger 
Langsiktig kompetanseplan for videreutdanning og komptetanseutvikling 
Kontinuerlig fokus på læringsmiljø og individuelle opplæringsplaner 
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En særskilt tiltaksliste for demente utvikles for fremlegging til UHS i juni 2009 med vektlegging av tiltak som kan 
skje før mottak i skjermet enhet. For de øvrige store sykdomsgruppene utarbeides handlingsplaner i samarbeid med 
fastlegene, spesialisthelsetjenesten og aktuelle personellgrupper. Medvirkning fra de ulike brukergrupper og deres 
nettverk vektlegges i særlig grad. 
Årlig rapport fra fastlegenes praksis skal bidra til et bedre grunnlag for utvikling av den kommunale helse- og 
omsorgstjeneste. To årsverk som sykehjemsleger til nesten 200 sykehjemspasienter bør være et realistisk mål i 2010. 
Reguleringsplaner utformes med særskilt avsatte arealer for boliger som møter kravene til ulike brukergrupper og i 
særlig grad grupper med omsorgsbehov. 
8. Høringer 
Det er Omsorgsplanen slik den forelå i januar 2009 28.10.2008 som er grunnlag for høringsrunden. 
Høringsuttalelsene gir generelt tilslutning til planens fokus på aktivitet og egenmestring der sosiale møteplasser og 
frivillige organisasjoner gis en mer aktiv rolle. Helsehus er en modell som har generell tilslutning. 
8.1 Eldrerådet 
Eldrerådet har gitt en meget grundig uttalelse som tar utgangspunkt i at vår omsorgsplan har videreført de statlige 
føringer fra St.melding nr 25. Eldrerådet foreslår at våre tradisjonelle sykehjem legges ned, Eldrerådet fastslår 
(Uttalelse datert 13.03.2009) at behovet for sykehjem vil være der og at helsehus utvikles parallelt. De går inn for at 
vårt første Helsehus legges til Skinnarberga grunnet nærhet til sykehuset. Det neste Helsehuset bør dekke de ytre deler 
av kommunen. Helsehuset bør også inneholde trygghetsplasser og framstå som et allaktivitetshus. Fremtiden omsorg 
må legge sterk vekt på frivillighet for å fremme en aktiv aldring. Videre utvikling av etablerte aktiviteter bør kunne 
utvikles videre. Ensomhet ser de som det største problemet innenfor omsorgen. Eldrerådet legger derfor sterk vekt på 
å utvikle møteplasser som motvekt til ensomheten. Her vil også en sterkere bevissthet rundt boligplanlegging og – 
utforming være viktige elementer (Vibehaugen, Skyttertunet o.l.). Skoler bør kunne knyttes opp mot institusjoner ved 
adopsjon. 
8.2 Funksjonshemmedes råd: 
En psykiatrisk sykepleier ved Kongsberg legevakt bør forebygge en del unødige innleggelser. En deltidsstilling for 
synspedagog etterlyses, gjerne i fellesskap med andre kommuner. Brukerstyrt personlig assistent burde vært viet større 
oppmerksomhet. 
8.3 Fagforbundet 
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Herfra legges også vekt på en aktiv tilværelse med sosiale møteplasser som en del av tjenestetilbudet. På linje med 
Eldrerådet slutter de seg til minst ett Helsehus til. De legger videre stor vekst på rekrutteringen til omsorgstjenestene 
der de ansatte bør tilbys hele stillinger med en individuell kompetanse- og opplæringsplan. 
8.4. Ledergruppa i pleie og omsorg 
Planen sier mye om tiltak for eldre, men lite om tiltak for de yngre med omsorgsbehov. Boform og tiltak må rettes 
mer etter funksjonsnivå enn alder. Utvidelse av tilbudet fra Lågen arbeidstjenester etterlyses. 
8.5 Norsk sykepleierforbund 
For å oppnå nødvendig trygghet i hjemmebasert omsorg er det nødvendig med tilførsel av kompetanse og ressurser. 
Gode tiltak i hjemmene vil være forebyggende mot mer institusjonalisert omsorg. I planperioden mener NSF det er 
behov for 125 nye boenheter i tilrettelagte boliger og bofellesskap. En aktiv arbeidsgiverstrategi der kompetanseheving 
er sentral, er viktigste tiltak for å sikre rekruttering. 
1 Rullering 
Omsorgsplanens handlingsdel/tiltaksdel rulleres årlig ifm budsjettbehandlingen, hele planen hvert 4 år. 
Definisjoner: 
Allaktivitetshus Lokaler som gir ulike typer grupper muligheter for et bredt spekter av aktiviteter. Dette kan 
være 
grendehus, skoler, deler av helseinstitusjonen og lignende. 
Bofellesskap I offentlig regi vil et bofellesskap som oftest være en gruppe av boliger som møter behovet hos 
spesielle 
grupper på en bedre måte enn ordinært utformede boliger eller tradisjonelle institusjoner, for eksempel Glitretunet. 
Private bofellesskap kan være en samvirkende gruppe med ønske om å trygge et sosialt fellesskap (Skyttertunet) eller 
gruppe av boliger for brukere med ulike funksjonssvikt og ulik grad av offentlig finansiell støtte. 
Dagsenter Privat eller offentlig drevet institusjon for ulike grupper som bare er åpent til faste tider på dagtid. 
Siktemålet er å skape en sosial arena for den aktuelle gruppen slik at brukerne kan oppnå bedre totalfunksjon lengre 
og gjerne til avlasting av de nærmeste pårørende. 
Familiesenter Senter der flere profesjoner er samlet om forebyggende og kurative tjenester for familien. Betegner 
alt 
fra en helsestasjon utvidet med psykologtjenester til samlokalisering med barnevern, jordmor- og fysioterapitjenester, 
og andre. 
Helsehus Et begrep som særlig ventes utviklet i sammenheng med samhandlingsreformen (s.d.) Oftest er 
lokaliseringen til et sykehjem med spesielle eller forsterkede tjenester der også andre deler av kommunale helse- og 
omsorgstjenester kan være lokalisert. Den utadrettede spesialisthelsetjeneste ventes å ha utekontordager i slike 
helsehus. 
Helsekommune Der kommunene er for små eller trenger å gå sammen for å drifte ulike helsetjenester (legevakt, 
forsterket sykehjem m.m.) opprettes en felles driftsorganisasjon med felles administrasjon og politisk ledelse for dette. 
Hjemmesykepleie Hjemmebaserte sykepleiefaglige tjenester utøvd av sertifisert eller bemyndiget helsepersonell. 
Hjemmetjenester Tjenester i hjemmet som også går på ulik bistand til daglig drift og opprettholdelse av en 
husholdning. 
Lavest effektive omsorgsnivå Begrep som særlig skal ta inn en utvikling som gjør at stadig flere tjenester 
kan gjøres 
like trygt og godt på et mindre spesialisert helsetjenestenivå, for eksempel hjemmebehandling av dialysepasienter, 
respiratorbehandling. Begrepet inkluderer også at oppfølging av de fleste pasientgrupper i større grad kan skje til 
lavere totalkostnad ute i kommunene – gjerne i samhandling med spesialisthelsetjenesten 
Livsløpsbolig Bolig som uten større endringer kan tjene gjennom et langt liv også når ulike grader av 
funksjonsnedsettelse inntreffer. 
Omsorgsbolig Tilrettelagt bolig for ulike typer funksjonshemming med pleiepersonell tilgjengelig hele eller deler 
av 
døgnet. Kommunen er bl.a. ikke forpliktet til å sørge for tilsynslege (til forskjell fra sykehjem). 
Samhandlingsreformen Helseminister B. H. Hansens reform for økt samhandling mellom kommunale helse- og 
omsorgstjenester og økt samhandling mellom kommunenes helsetjenester og spesialisthelsetjenesten. Betinger økt 
fokus på lavest effektive omsorgsnivå. Finansieringen av tjenestene skal gjøre at kommunene blir stimulert til økt 
bruk av forebyggende tjenester og å utvikle egne tjenester i samhandling med spesialisthelsetjenesten. 
Sykehjem Institusjon som er dekket på døgnbasis med sykepleiefaglige tjenester og har fast tilsynslege. Sykehjem 
har 
ulike avdelinger som langtidsavdeling, korttidsavdeling, avdeling for rehabilitering, avdeling for demente, avdeling 
for lindrende (palliative) tjenester, forsterket sykehjem m.v. 
Ti 
lrettelagt bolig Bolig som imøteser ulike behov for tilpassing i forhold til beboers funksjonssvikt. 
Tilrettelagt bolig m/ heldøgns omsorg Bolig som ove r, men i tillegg bemannet med 
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omsorgspersonell på døgnbasis. 

 


