
Nyhetsbrev BTI-Agder (Folkehelseprogrammet) - februar 2018 

Hei!  

Vest-Agder fylkeskommune har 12.02.18 sendt ut oppdatert tilsagnsbrev knyttet til 

folkehelseprogrammet. BTI Agder er tilgodesett med 4 millioner i 2018. Det vil i tillegg tildeles 1 

million til prosjektet forutsatt videre tildeling over statsbudsjettet. Disse har vi lagt inn i budsjettet. 

Dette har gitt oss mulighet til å inkludere alle kommunene som har signert intensjonsavtalen om 

deltagelse i 2018.  

Budsjett og innhold 

I budsjettet for 2018 (se vedlegg) er det lagt opp til at hver av samarbeidskommunene får 160 000 

kroner til 20 % frikjøp av prosjektleder i egen kommune.  

Vi har vært nødt til å kutte i budsjettet sammenlignet med det kommunene spilte inn av behov til 

prosjektledelse/BTI koordinator. Vi er opptatt av at alle kommunene som ønsker det skal ha mulighet 

til å delta i BTI Agder. I tillegg til det direkte tilskuddet får alle kommunene uttelling for det som er 

lagt til Lister og Risør på "Reiseutgifter, arrangementer, møter, konferanser", samt den drahjelpen 

som ligger i deltakelse på regionale samlinger, veiledning/koordinering i regionene, og i  

delprosjektene innen digitalisering og evaluering. Deler av budsjettet legges til de ledende aktører, 

dette grunnet delprosjekter som styres fra hhv Lister og Risør. Kommuner som er avhengig av 

eksterne midler til lokal tilpasning og implementering av BTI-modellen oppfordres til å søke om det 

fra andre kilder.  

I BTI Agder vil vi ha fokus på 

● Felles problemstillinger i arbeidet med BTI-modellen, handlingsveiledere og verktøy 

(erfaringsdeling og regionale arbeidssamlinger) 

● Digitalisering 

● Kompetanseheving 

● Evaluering 

Digitalisering 

Digital handlingsveileder: Lister har prioritert etablering av digital handlingsveileder, og Sirdal er den 

første kommunen i Agder som har lansert digital handlingsveileder for barnehage, skole og helse. i 

2018 tas det sikte på å videreutvikle dette til flere områder. 

Digital stafettlogg: BTI Agder vil prøve ut mulighetene for å knytte data i digital stafettlogg opp mot 

evalueringsformål. Vi har i utgangspunktet budsjettert med utprøving i fem kommuner, men vil se på 

mulighetene for å også inkludere Arendal. Malin har sendt ut forslag til dato for oppstartsmøte. 

Kompetanseheving 

Kompetanseplan knyttet til BTI er utarbeidet i flere av kommunene. For Risør har RVTS (Regionalt 

ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) etablert en BTI 

kompetanseportal, med kursinnhold utarbeidet av RVTS i samarbeid med KoRus Sør og RBUP 

(Regionsenter for barn og unges psykiske helse) og Risør kommune. Den 28. februar vil Lister og Risør 

møte KoRus og Fylkesmannen for å se på utforming av kurstilbud innen tjenesteutøveres taushets- 

og informasjonsplikt. 

Evaluering 

https://www.btilister.no/
https://www.bti-risor.no/
https://www.bti-risor.no/


Har dere allerede pågående forskningssamarbeid av relevans for BTI Agder, vil vi gjerne ha 

informasjon om dette. Videre fram mot sommeren vil vi i samarbeid med Fylkeskommunen knytte 

kontakt med forskningsmiljøene for å planlegge følgeforskningen som er skissert i prosjektsøknaden.  

Vi har også fått presentert en skisse til felles forskningsprosjekt for programfylkesatsingen, som har 

mye til felles med arbeidspakke 2 beskrevet i evalueringsskissen for BTI Agder. Vi har meldt ønske om 

at dette prosjektet også kan presenteres på regional BTI Agder samling 24. mai. 

Forventninger til kommunene/samarbeidsavtaler 

Samarbeidskommuner innlemmes i prosjektet i ulike faser, med egen prosjektorganisasjon, egne 

budsjetter og fremdriftsplaner. Samarbeidskommunene er selv ansvarlige for gjennomføring i egen 

kommune. Som samarbeidskommune forplikter kommunen seg til  å opprette en prosjektstruktur 

som sikrer forankring, tilpasning og implementering av BTI-modellen i egen kommune. 

Samarbeidsavtalene som allerede er inngått med hver enkelt samarbeidskommune beskriver 

partenes ansvar nærmere. Med de endrede forutsetningene som ligger i justert budsjett, åpner vi for 

å se på samarbeidsavtalene på nytt, med mål om endelig signert avtale før sommeren. 

BTI Agder prosjektleder 

BTI Agder v/Lyngdal kommune (vertskommune og prosjekteier) er nå i prosess med å ansette 

prosjektleder for BTI Agder. Det har kommet innspill på at arbeidssted for stillingen ikke skulle vært 

forhåndsdefinert, slik at stillingen kunne være attraktiv for flere personer bosatt i øst.  Fylket har gitt 

ledende aktører ansvar for å definere prosjektet i henhold til rammene i opprinnelige søknader, og 

Lister og Risør var enige om at stillingen skulle legges til Lister. Ved en feil ble  ikke 

stillingsutlysningen publisert på alle kommunenes hjemmesider før rett i forkant av fristens utløp, 

men da med oppfordring til å ta kontakt og be om utsatt frist. Ingen har benyttet seg av denne 

muligheten. Utlysningen var publisert på www.nav.no, i Fedrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og 

Avisen Agder, og det framgår av utlysningen at prosjektleder vil ha hele Agder som nedslagsfelt. Det 

var 11 søkere til stillingen, fra Sirdal i vest til Vegårshei i øst, og flere av disse er svært interessante 

søkere! Vi håper å ha BTI Agder prosjektleder på plass før sommeren.  

Løpende informasjon om BTI Agder 

Inntil en regional nettside med oppdatert informasjon om BTI Agder er på plass, er 

prosjektbeskrivelse og annet aktuelt publisert her 

http://www.risor.kommune.no/utviklingsarbeid/bti-agder-folkehelseprogram-i-agder.26258.aspx 

Videre fremdrift 

Vi legger opp til jevnlige  møter fram mot sommeren, både fysiske og via skype. Dette vil komme som 

egne innkallinger. I tillegg legger vi opp til lav terskel for direkte kontakt med ledende aktører. 

 
Felles datoer å merke seg:  

● 8. mai: Seminar om BTI i regi av Færder kommune (tidligere Nøtterøy og Tjøme). Påmelding 

via https://www.faerder.kommune.no/sd/skjema/NKO038/  

● 24. mai: Regional samling 1/18. Samarbeidskommuner i BTI Agder inviteres til 

oppstartskonferanse i Arendal (Bystyresalen, Arendal Kulturhus). Forutsetter at minimum 

prosjektleder for hver kommune deltar, vi anbefaler 1-2 nøkkelpersoner i tillegg, og det er 

åpent for at inntil 8 personer per kommune møter. Maks antall totalt: 100 personer 

● 6. og 7. november: sannsynlig dato for regional BTI samling for region sør, Oslo og region øst 

(Hittil nasjonale samlinger. Nå deles de opp i regioner for å få med alle aktuelle kommuner) 

Hilsen Marie Solvik og Linn Gyland/Lister og Malin Paust/Risør kommune 
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