
Bedre samhandling 
for utsatte barn og unge

0–24 er et samarbeidsprosjekt på tvers av sektorer.  
Vi jobber for at tjenestetilbudet til utsatte barn og unge og deres 

familier skal bli bedre koordinert og mer helhetlig. 



Utfordring

Barn og unge som har behov for det må få hjelp så tidlig som mulig. Hvis 
ikke er risikoen stor for at utfordringene deres utvikler seg og blir større 
og mer komplekse. Ofte vet vi tidlig hvilke barn som kan ha behov for 
ekstra oppmerksomhet, og deres utfordringer kan være både sammen-
satte og kompliserte. Vi må derfor få til en tidlig, samordnet innsats fra 
ulike sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner. 

Det finnes mange og spesialiserte tilbud og tjenester til barn, unge og 
familier. Likevel er det for mange som ikke får den hjelpen de har bruk 
for. En viktig årsak til dette er svikt i samordningen og samarbeidet 
mellom de ulike tjenestene, og at hjelpen kommer for sent1).

1) Riksrevisjonen 2007, Helsetilsynet 2009, NOU 2009:1, NOU 2009:18, NOU 2009:22¸ NOU 2010:7, NOU 2011:14, 
KS 2011, Thorshaug og Svendsen 2014, Riksrevisjonen 2015-2016, NOU 2017:12, Riksrevisjonen 2018
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Årsaker

Det er en rekke årsaker til at det er vanskelig å få til et godt samarbeid 
mellom de ulike tjenestene. Organiseringen av offentlig forvaltning i 
sektorer bidrar til at de ansatte i de ulike tjenestene i kommunen arbeider 
ut fra forskjellige samfunnsoppdrag og prioriteringer. De ulike sektorene 
og tjenestene har ulik historie, kompetanse og kultur. De er organisert 
forskjellig, med ulike finansieringssystemer og juridiske rammeverk. 
Ansvars forholdene kan oppleves uklare, oppgavene overlappende og 
kjennskapen til hverandre er ofte svak.

Samordning

Dersom kommunene skal lykkes bedre med å gi et tidlig, helhetlig og 
sammenhengende tjenestetilbud til utsatte barn og unge og deres familier, 
må statlige aktører i større grad samordne sine virkemidler og innsatser. 
Den statlig innsatsen må understøtte og stimulere samordnings- og 
utviklingsarbeidet lokalt. Samtlige prosjekter i 0–24 -samarbeidet er rettet 
mot dette.

Eksempler på prosjekter i 0–24samarbeidet
•  Felles tverrsektorielt kunnskapsgrunnlag (felles utredninger og  

forskning)
• Et nordisk 0-24 prosjekt rettet mot samme tematikk
•  Samordning av tilskuddsmidler fra ulike sektormyndigheter
• Samordning av regelverket på tvers av de sektorvise ansvarsområdene

Helse og  
omsorgs

departementet

Kunnskaps
departementet

Barne og 
likestillings

departementet

Arbeids og  
sosial departementet

Hdir og De regionale 
helseforetakene Udir / IMdi Bufdir AVdir

Region Region Region Region

Fylke Fylke Fylke Fylke

Kommune Kommune Kommune Kommune



“Barn og unge skal slippe å manøvrere seg i en 
jungel av tilbud for å få den hjelpen de trenger.  
Det krever at vi i statlig sektor må samordne våre 
tjenester og være til best mulig hjelp og støtte for 
de som faktisk møter barn og unge.”

Bjørn Guldvog 
Direktør i Helsedirektoratet

“De som jobber med barn og unge må få et større 
handlingsrom. Det å samarbeide på tvers av 
sektorer er selvsagt krevende, men det er i 
samarbeid med andre vi kan få til resultater som 
er avgjørende for menneskers liv”

Hege Nilssen
Direktør i Utdanningsdirektoratet

Mer informasjon på www.0–24-samarbeidet.no

• Informasjon om delprosjektene i 0–24-samarbeidet
• Materiell som filmer, presentasjoner mm
• Hvordan arbeidet er organisert
• Intervjuer med sentrale aktører
• Kontaktinformasjon

0–24 er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne, ungdoms og 
familiedirektoratet, Arbeids og velferdsdirektoratet,  
Integrerings og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.


