Noen gode eksempler på knutepunktfunksjoner
Gjerstad kommune (2016)
Folkehelsekoordinator i kommunen er kontaktperson og bindeledd mellom enhetene i
kommunen. Koordinator har løpende kontakt med enhetene som har direkte kontakt med
barn/unge og barnefamilier. Det er god flyt i dette tverrfaglige og tverretatlige
samarbeidet.

Vadsø kommune (2016)
Knutepunktpunktfunksjonen og ansvaret for ivaretakelse av denne vil bli lagt til sektor for
Kvalifisering, velferd - og inkludering. Under området ligger relevante tjenester som har
spesielt ansvar og oversikt over målgruppa; NAV Vadsø, Barn - og ungeenheten og
Kvalifiseringsenheten. Ansvaret for administrering og koordinering av funksjonen vil ligge
hos kommunalsjefen i sektoren.

Rennesøy (2016)
Det er satt ned en tverrfaglig gruppe bestående av representanter fra Helsestasjon/
skole, Frivilligsentral, rådgiver NAV, miljøarbeider flyktninger, samt kultursjef som leder
koordineringsarbeidet. Gruppens medlemmer har allerede mange kontaktpunkter med
målgruppen, og vil ha ansvar for oppsøkende arbeid mot målgruppen og frivillige lag og
organisasjoner. Det settes også fokus på informasjonsflyt innad i kommunen om
ordningen.
Alle i gruppen arbeider i dag direkte med enten målgruppen eller med det frivillige og
organisasjonsliv. Gruppen har påbegynt arbeidet med å strukturere og sikre
informasjonsflyt om bestående tiltak, samt se på hvor det er behov for nye og/ eller
endring i tiltak.

Sola kommune (2015)
Sola kommune, virksomhet fritid, har tre stillinger som fritidsveiledere, i hvert distrikt i
kommunen. Deres funksjon består i å veilede barn og unge med sosiale utfordringer
(blant annet fattigdom) til gode og inkluderende fritidsaktiviteter. I dette arbeidet bygger
de aktivt bro mellom offentlige tilbud og aktiviteter som frivillige organisasjoner har. Dette
skjer i samarbeid med hjemmet. I tillegg er fritidsveilederne likeverdig aktør i det
tverrfaglige nettverksarbeidet innad i Sola kommune, der en deler erfaring, kunnskap og
kompetanse på dette feltet. På administrativt nivå blir det nå arbeidet med en rullering av
handlingsplanen mot fattigdom som skal politisk behandles våren 2016. En tverrfaglig
arbeidsgruppe arbeider med denne planen.

Drammen kommune (2015)
Hovedansvar for knutepunktfunksjonen ligger hos rådgiver i avdeling Tiltakstjenester ved
Senter for Oppvekst. Her ligger også hovedansvar for koordinering av arbeidet med
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom og hovedansvar for koordinering av
virksomhetens samarbeid med frivillig sektor. Dette innebærer utstrakt tverretatlig
samarbeid om rekruttering av utsatte barn og familier til aktuelle tiltak. Det utarbeides
oversikt over aktuelle tiltak for barn, ungdom og barnefamilier. Oversikten oppdateres
kontinuerlig etter hvert som nye tiltak iverksettes.
Representanter fra frivillig sektor og aktuelle kommunale virksomheter innkalles
minimum 4 ganger per år til samarbeidsmøte. Fra 2016 vil rådgivers funksjon utvides slik

at oppsøkende virksomhet i større grad vektlegges. Rådgiver vil også gi direkte
konsultasjon til familier om aktuelle tiltak. I tillegg opprettholdes og videreutvikles allerede
eksisterende samhandlingsnettverk hvor skole, helsestasjoner, barnevern og
representanter fra frivillig sektor samarbeider om å rekruttere barn fra økonomisk
vanskeligstilte familier til aktuelle tiltak.

Bydel Alna (2015)
Knutepunktfunksjonen ivaretas gjennom bydelens "Handlingsplan mot fattigdom i
barnefamilier, Bydel Alna 2013-2016". Gjennom handlingsplanen legger bydelen til grunn
strategier både for å bekjempe fattigdom i barnefamilier i forhold til dagens
situasjonsbilde og strategier for å forebygge fremtidig fattigdom i barnefamilier. Det er det
tverrfaglige samarbeidet mellom tjenestestedene, NAV, SaLTo, fritidsklubber, skoler,
osv, som gjennomfører dette arbeidet. I tillegg blir planen jevnlig gjennomgått på møtet
mellom avdelingsdirektøren for oppvekst og vedkommendes enhetsledere. På denne
måten arbeider bydelen for å redusere andelen barn som vokser opp i fattige familier og
for å bedre levekårene til disse familiene.

Kristiansand kommune (2015)
Kristiansand kommune har nettopp startet en langsiktig satsing (inntil 7 år) som har fått
arbeidstittelen: "Nye mønstre - trygg oppvekst". Denne satsingen vil i første omgang
omfatte 100 lavinntektsfamilier der målet er å samordne tjenester og tilbud slik at
levekårene for målgruppen bedres. Satsingen skal ha fokus på å hjelpe barna og følge
opp foreldrene for å bekjempe fattigdom. Satsingen er organisert med en tverrfaglig
prosjektgruppe med deltakere fra helse- og sosialsektoren, oppvekstsektoren og
kultursektoren, samt 2. linjetjenesten og frivillige organisasjoner. Rådmannens
ledergruppe er styringsgruppe for dette arbeidet. I denne satsingen vil det i tillegg til
prosjektleder som allerede har startet opp arbeidet, bli ansatt 10 fagkoordinatorer som
skal følge opp familiene. Disse fagkoordinatorene får funksjonen som bindeledd mellom
familiene som behøver hjelp og tiltakene som finnes i kommunen.
Gjennom den tverrfaglige organiseringen av arbeidet vil den ulike kompetansen sikre at
det er de rette familiene som blir deltakere i satsingen og at det blir formidlet en god
oversikt over alle relevante tiltak. Kommunen samarbeider med og har kontakt med
lignende prosjekter i andre kommuner, blant annet Tromsø, Trondheim og Stavanger.
Universitetet i Agder vil være knyttet opp mot satsingen.

