Nyhetsbrev 1:2019

BTI Agder
Hei!
Sommer og ferietid står for døren og det er på tide med en oppdatering fra BTI Agder.
I BTI Agder har vi fokus på felles problemstillinger i arbeidet med BTI-modellen, handlingsveiledere
og verktøy. Erfaringsdeling og arbeid i fellesskap med aktører utenfor kommunen (2. og 3.
linjetjenesten med flere) er viktig. Vi samarbeider om




Digitalisering
Kompetanseheving
Evaluering og forskning

De nå 14 samarbeidskommunene har blitt innlemmet i prosjektet i ulike faser, med egen
prosjektorganisasjon, egne budsjetter og fremdriftsplaner. Samarbeidsavtalene som er inngått med
hver enkelt samarbeidskommune i BTI Agder beskriver partenes ansvar nærmere. Vi vil derfor
oppfordre til at kommunene tar fram samarbeidsavtalen igjen og vurderer hvordan innholdet er
integrert i arbeidet med BTI-modellen lokalt og regionalt. Den enkelte kommune er selv ansvarlig for
en prosjektstruktur som sikrer forankring, tilpasning og implementering av BTI-modellen i egen
kommune.

Digitalisering
Digital handlingsveileder: Lister har prioritert etablering av digital handlingsveileder for barnehage,
skole og helse. I 2019 tas det sikte på å videreutvikle dette til flere områder. Lister har fått sin
handlingsveileder levert av Gnizt design. Lillesand har fått sin digitale handlingsveileder levert av
Zpirit. Begge disse er presentert på regional nettverkssamling.
Digital stafettlogg: Det er laget en rapport fra delprosjektet i 2018, da formålet var å prøve ut
mulighetene for å knytte data i digital stafettlogg opp mot evalueringsformål. Etter å ha gått bredt ut
og tilbudt alle kommunene i BTI Agder å ha opsjon på anskaffelse av digital stafettlogg, ser det nå ut
til at anskaffelsen skaleres ned til å omfatte kommunene i IKT Agder-samarbeidet. Dette
hovedsakelig fordi det har vist seg å foreligge avtaler og løsninger i flere av kommunene som ønskes
utprøvd fremfor å gå til anskaffelse av nytt produkt. Risør har som ambisjon å gå til anskaffelse i
løpet av høsten 2019. Lillesand, Lyngdal og Risør vil utover høsten og i 2020 se hvordan de ulike
løsningene legger til rette for tverrfaglig samhandling i kommunene, med innspill fra øvrige
kommuner. Det foregår nasjonal utvikling på området med utgangspunkt i regjeringens
digitaliseringsstrategi, og vi forventer at det innen få år vil finnes mer hensiktsmessige løsninger på
markedet enn det som tilbys i dag.

Kompetanseheving
Samarbeid om felles kompetansehevingsprogram har vist seg å være en utfordring, da det er mye
som enda er uavklart i kompetansemiljøene med tanke på moduler, innhold og finansiering. BTI
Agder vurderer det derfor som hensiktsmessig at kommunene får midler til egen disposisjon, men vil
bidra til erfaringsdeling og videre utvikling og formidling av e-læringstilbud. Ett eksempel på dette vil
være rundt tema samhandling og taushetsplikt:

Fylkesmannen i Agder og Risør kommune inviterer til tverrfaglig konferanse om samhandling:
Historien om Stina – hva lærte vi? mandag 2. september for alle som jobber med barn, unge og deres
foresatte i Agder. Program og påmelding innen 25. august via Fylkesmannen i Agder. Påfølgende dag
vil Risør kommune ha intern drøfting med inspirasjon fra konferansen og utgangspunkt i filmer og
refleksjonsspørsmål om taushetsplikt, informasjonsplikt og brukermedvirkning utarbeidet av KoRus
Nord, KoRus Sør og advokat Kurt O. Bjønnes. Filmene blir lansert på http://www.forebygging.no
medio august.
Kompetanseplan knyttet til BTI er utarbeidet i flere kommuner. For Risør har RVTS (Regionalt
ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) etablert kompetanseportalen
http://www.bti-risor.no, med kursinnhold utarbeidet av RVTS i samarbeid med KoRus Sør og RBUP
(Regionsenter for barn og unges psykiske helse) og Risør kommune. Vegårshei, Gjerstad og Risør
kommuner har utdannet trenere i Uro-metoden i regi av RBUP, i henhold til anbefaling fra
kompetansemiljøene. Lister utarbeider i disse dager en egen kurs- og kompetanseportal. Noen av
kommunene i Lister har planlagt gjennomføring av Uro-trenerkurs og flere kurstilbud står på
trappene.

Evaluering og forskning
Prosjektgruppen har, sammen med fylkeskommunen, jobbet videre med følgeforskningen som er
skissert i prosjektsøknaden, og evalueringsoppdraget legges ut på anbud om kort tid.
BTI Agder laget egendefinerte spørsmål i UngData undersøkelsen 2019. Resultatene skal være sendt
ut til kommunene som inkluderte disse.
Flere av BTI Agder kommunene har inngått avtale om deltakelse i prosjektet Godt begynt.
Informasjon om prosjektet finnes på https://www.godtbegynt.no/
På BTI Agder nettverkssamling 30. oktober vil evaluering være hovedtema.

Styringsgruppe i BTI Agder
Styringsgruppa hadde sitt konstituerende møte i januar 2019 og består av følgende representanter
fra ledende aktører og regionene: Oddrun Rekvik (Lyngdal) leder, Inger Susanne Bømark Lunde
(Risør), vara Bjørn Haugersveen, Roar Aaserud (Arendal/Østre Agder), Sara Aamodt
(Flekkefjord/Lister). Kristine Valgborgland (Lyngdal) overtar rollen som leder av styringsgruppa fra
september 2019. Styringsgruppa vil i sitt møte etter sommeren gå igjennom samarbeidsavtalene som
er inngått med fylkeskommunen og samarbeidskommunene.

Prosjektledelse i BTI Agder
BTI Agder v/Lyngdal kommune (vertskommune og prosjekteier) ansatte Susanne Lavik som
prosjektleder for BTI Agder, med oppstart 1. august 2018. Hun har vært rundt i alle
samarbeidskommunene, ledet nettverksmøtene og samarbeidet tett med fylkeskommunen.
Dessverre har Susanne av personlige grunner valgt å fratre stillingen 31. juli 2019. Vi mister med
dette en viktig inspirator og drivkraft i prosjektet. Styringsgruppa har besluttet at prosjektledelsen
fordeles heretter på de to ledende aktører, med en fordeling av oppgaver mellom Oddrun Rekvik og
Linn Gyland (Lyngdal) og Malin Paust (Risør). Linn vil ha den formelle prosjektlederstillingen og vil ha
hovedansvar for dialog med fylkeskommunen, rapportering og tilskudd. Linn vil dessuten bistå i å
koordinere samarbeidet i vest, mens Malin fortsetter som koordinator i øst i tillegg til å ha ansvar for
delprosjekt digital stafettlogg. Oddrun vil støtte Linn i de oppgavene som tilfaller Lyngdal kommune
som juridisk eier av BTI Agder, blant annet i forbindelse med å inngå og følge opp avtale med
forskningsmiljø.

Økonomi
BTI Agder får 5,5 millioner i 2019 og tilskudd til samarbeidskommunene til frikjøp av prosjektleder og
kompetanseheving i egen kommune videreføres. Tilsagnsbrev til den enkelte kommune sendes etter
at Lyngdal har mottatt tilsagnsbrev fra fylkeskommunen. Her vil også informasjon om rapportering
beskrives for å gjøre prosessen med rapportering enklere. Flere kommuner har overført midler fra
2018, og disse skal innlemmes i rapporteringen for 2019. Det forventes at kommunene får tildelt
lavere beløp fra folkehelseprogrammet enn forutsatt fra og med 2020, noe som kan føre til redusert
tilskudd til den enkelte kommune fra neste år. Kommunene oppfordres til å søke om midler til lokal
tilpasning og implementering av BTI-modellen også fra andre kilder.

Løpende informasjon om BTI Agder og folkehelseprogrammet
Inntil en regional nettside med oppdatert informasjon om BTI Agder er på plass, er
prosjektbeskrivelse og annet aktuelt publisert her
https://www.risor.kommune.no/tjenester/tverrfaglig-innsats-for-barn-og-unge-bti/bti-agder/
BTI Agder er en av fire satsinger i folkehelseprogrammet i Agder og noen av kommunene deltar i
flere satsinger. Blant annet er Gjerstad, Åmli og Lillesand med i HBS (Helsefremmende Barnehager og
Skoler), Tvedestrand og flere av Lister-kommunene deltar i Nye mønstre. Alle satsingene er omtalt på
nasjonal side for tiltak i folkehelseprogrammet: http://handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/

Viktige datoer å merke seg:
●
●
●
●
●
●
●

2. september: Tverrfaglig konferanse om samhandling. Historien om Stina v/FM i Agder, Risør
16. september: Fagdag folkehelse og planlegging, FM og FK i Agder, Mandal
27. september: BTI Agder styringsgruppe 3-19
14.-16. oktober: Folkehelsekonferansen 2019: Livskvalitet og psykisk helse, Oslo
30. oktober (endret fra 15. oktober): BTI Agder nettverkssamling 2-19, Lister
5.-6. november: UngData konferanse, Kristiansand
5.-6. desember: Nasjonal samling BTI og modellkommunene, Oslo

God sommer!
Hilsen Susanne, Oddrun, Malin og Linn

Kontaktpersoner i kommunene
Kommune

Navn

E-post

Lyngdal/BTI Agder
Lyngdal
Lister
Flekkefjord
Farsund
Kvinesdal
Sirdal
Hægebostad
Risør og Østre Agder
Vegårshei
Åmli
Arendal
Gjerstad
Tvedestrand
Lillesand

Linn Gyland
Marianne Salvesen
Marie Solvik
Sara Aamodt
Pt ubesatt
Torbjørn Johnsen
Anita Heiaas Haugen
Stine Vesterhus
Malin Paust
Gunn Karin Songedal
Siv Turid Eppeland
Elisabeth Nærestad
Julie Sundsdal Nærdal
Bente Nævestad
Birgit Vegusdal

Linn.Gyland@lyngdal.kommune.no
Marianne.salvesen@lyngdal.kommune.no
marie.solvik@flekkefjord.kommune.no
Sara.Aamodt@flekkefjord.kommune.no
Torbjorn.Johnsen@kvinesdal.kommune.no
anita.heiaas.haugen@sirdal.kommune.no
Stine.vesterhus.larsen@haegebostad.kommune.no
malin.paust@risor.kommune.no
Gunn.Karin.Songedal@vegarshei.kommune.no
siv.turid.eppeland@amli.kommune.no
Elisabeth.naerestad@arendal.kommune.no
Julie.sundsdal.naerdal@gjerstad.kommune.no
Bente.naevestad@tvedestrand.kommune.no
Birgit.Vegusdal@lillesand.kommune.no

