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           STATUS TILTAKSPLAN FOR BEDRE LEVEKÅR BLANT           
 

         BARN  OG UNGE  I RISØR KOMMUNE – APRIL 2015  

  

• JOBB OG AKTIVITETSFOKUS 
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• FAMILIEFOKUS 

 

• FRIVILLIGHET 
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           JOBB / AKTIVITETSFOKUS 
  

• Tiltakskoordinator 50% på NAV,  videreført og tatt i drift 

12 personer var i tiltaket i 2014  

4 personer gikk videre til arbeid, av disse fikk en person fagbrev og 1 person fikk 

lærekontrakt i nabokommune.  1 person gikk ut i fødselspermisjon.  3 personer 

fortsatte i kommunale tiltaksplass inn i 2015 4 personer fortsatte i andre avklarende 

tiltak gjennom NAV 

• Ung-team, videreført og er i drift 

Brukere 16-25 år.  85 personer i denne aldersgruppen.                                                                  

Samarbeid med fylkeskommunens oppfølgingstjeneste og Psykisk helse.  

• Kommunale tiltaksplasser 

19 kommunale tiltaksplasser i 2012, har bidratt til at flere har kommet ut i arbeid og 

utdanning. Mulighetene størst innen helse, renhold og tekniske 

tjenester/vaktmester/uteseksjonen. 

Mange aktører på banen   
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           ØKONOMIFORSTÅELSE/ 
RÅDGIVNING 

  

•  SMART-kurs fra Lisand, personlig økonomi, gjennomført 3 kurs i 2014.                                                   

       2015 leveres dette fra Ressurssenter gjeldsrådgivning  

     «Hverdagsøkonomi» 

 

• Gjeldrådgiver 100% stilling 

 

• «Penger til besvær» oktober 2014 hvor 7 medarbeidere fra NAV deltok 

 

• Chat med Nav om økonomiske problemer 

 

• Telefontjeneste 800GJELD (80 45 353) 
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           FAMILIEFOKUS 
  

•  «Kjærlighet og grenser» er i drift                                                                                   

Stor innsats fra flere tjenester og behov for å utdanne flere kursholdere. 

• Brukermøter på NAV, fokus på det 1. møte                                       
Gjennomfører veilederplattform i NAV + motiverende intervju.                                         

Årlige brukerundersøkelser. 

• Kartleggingsskjema for avklare barnas situasjon i familien                         
Er utviklet  og tatt i bruk, se utdelt materiell 

• Familiefokus i Introduksjonsprogrammet :                                                    
ICDP-foreldreveiledning  

• Dialogsamlinger                                                                                    
Gjennomført 2 samlinger  i 2014                                                                                     

1) Tema: «Hasj og syntetiske stoffer» og ICDP-foreldreveiledning                                  

2) Tema: «Psykiske lidelser blant barn og unge» 

     Planlegges 1 nå i 2015 med tema «Traumebasert forståelse» 
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           FRIVILLIGHET 
  

• Samarbeid med frivillige organisasjoner                                                                  
1 møte i 2014, kun Sanitetskvinnene deltok (Frelsesarmeen og Kiwanis også 

invitert)  

• Sommeropplevelser for barn                                                                                    
Det er avtalt møte med Sanitetskvinnene 28.april for avklaring.                                                                                           

Ikke budsjettert egne midler. 

     FUN365 / Friluftsrådet Sør 

 

• PlussRisør                                                                                                   
Prosjektet «Idrett og inkludering» i samarbeid med Karin Gustavsen, presentert 

for komiteene 13.nov.-14 
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           SAMHANDLINGSHÅNDBOKA  
  

• «Sammen på tvers» er tatt i bruk og siste ajourførte versjon ligger i QM+ 

 

 

• Årlig oppdatering – KE er ansvarlig 
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           TIDLIG INNSATS   
  

• KVELLO-modellen:                                                                                        

Prosjektet er avsluttet og rapport er presentert i HOMK og bystyret.  

     Ny plan for Lærende Nettverk vedtatt. 

     KVELLO-modellens prinsipper videreføres i Risørbarnehagene. 

• SLT-modellen (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak),  

     er i drift. 

   Modellen skal samordne lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak            

   for barn og unge. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og    

   ressurser mellom politiet og relevante kommunale enheter.  

 

 

 


