
STRATEGI 2017-2020 

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-,  ungdoms- og familiedirektoratet,  
Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  og Utdannings- 
direktoratet samarbeider om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og  
unge under 24 år. Dette kaller vi 0–24-samarbeidet. 

Gjennom samarbeidet vil vi bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de 
har behov for slik at de kan mestre eget liv. Derfor skal 0–24-samarbeidet tilrettelegge for 
bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år 
og deres familier. Stat og kommune skal samhandle bedre om tiltak for at flere skal lykkes 
i skolen og fullføre videregående opplæring, som grunnlag for en varig tilknytning til 
arbeidslivet. 

«Utsatte barn og unge»
-  barn og unge med risiko for å utvikle problemer som kan lede til mangelfull grunnopplæring, 

med påfølgende utfordringer knyttet til utdanning, arbeid og helse, og som står i fare for 
fremtidig marginalisering.



HVORFOR GJØR VI DETTE? 
Det er for mange barn og unge det ikke går bra med. De lykkes ikke i skolen, de får ingen 
varig jobb eller står i fare for varig utenforskap. 
  
Ofte vet vi tidlig hvem disse barna er. De kan ha utfordringer knyttet til fysisk eller psykisk 
helse, lærevansker eller språkutfordringer. De kan bli født inn i eller havne i vanskelige 
livssituasjoner på grunn av utfordringer hos familien som fattigdom, vanskelig bosituasjon, 
helseproblemer, rus eller vold.  

Denne typen utfordringer kan ofte ikke løses hver for seg, eller én av gangen, men krever 
en tidlig, samtidig og samordnet innsats fra ulike sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og 
profesjoner. 

Mye av sektoriserings- og samordningsutfordringene i kommunene har sitt utspring på 
statlig nivå. Staten må i større grad samordne sine virkemidler og innsatser slik at de bedre 
understøtter og stimulerer samordnings- og utviklingsarbeid lokalt. Kommunenes og mål-
gruppenes behov må stå sentralt i dette arbeidet. På denne måten vil vi bedre kunne legge 
til rette for at utsatte barn og unge og deres familier får den hjelpen de har behov for.  

Samarbeidet ses i sammenheng med andre strategier og satsninger, som Bolig for velferd, 
Barnefattigdomsstrategien og Sjumilssteget. 

VISJON
Alle barn og unge skal få den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv. 
 

FORMÅL
0–24-samarbeidet skal bidra til bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for 
utsatte barn og unge under 24 år og deres familier. Stat og kommune skal samhandle bedre 
om tiltak for at flere skal lykkes i skolen, fullføre videregående opplæring og delta i sam-
funnsliv, som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet.  

EFFEKTMÅL
1.  Det tverretatlige samarbeidet i kommunene om utsatte barn og unge og deres familier  

er styrket.
 Målgruppe: Kommuner og fylkeskommuner.

2.  Gjennomføringen i videregående opplæring er økt, som grunnlag for aktiv deltakelse  
i samfunnslivet og varig tilknytning til arbeidslivet.

 Målgruppe: Utsatte barn og unge og deres familier.



RESULTATMÅL  
1.  Direktoratene har etablert et felles utfordringsbilde og et felles kunnskapsgrunnlag  

knyttet til målgruppen utsatte barn og unge 0–24 år og deres familier. 

2.  Direktoratenes virkemidler er samordnet der det er vesentlig for å understøtte kom-
muner/fylkeskommuner i å etablere godt tverretatlig samarbeid om utsatte barn og 
unge mellom 0 og 24 år og deres familier. 

3.  Direktoratene har utviklet effektive måter å samarbeid på om utviklingstiltak og satsing-
er der samordnet innsats gir bedre effekt for målgruppen.

4.  Samarbeidet har bygget varig kapasitet for tverrsektoriell innsats i og mellom sektorene 
og forvaltningsnivåene.

 
INNSATSOMRÅDER
1. Felles kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde
  Vi trenger et bedre felles kunnskapsgrunnlag for policyutvikling og virkemiddelinnret-

ting, og fylkesmennene og kommunene trenger også et mer tverrsektorielt kunnskaps-
grunnlag for sitt arbeid.  

2. Samordne virkemidler
  De ulike fagfolkene og tjenestene i kommunene som skal jobbe helhetlig og samordnet 

kan oppleve at sektorspesifikke føringer fra staten gjør det vanskelig å samordne mellom 
tjenestene. Direktoratene skal samordne sine virkemidler (økonomiske, juridiske, peda-
gogiske) for å legge til rette for bedre samordning og samarbeid i kommunene.

3. Tverrsektorielle utviklingstiltak
  Vi har hver for oss mange ulike utviklingstiltak og innsatser rettet mot 0–24-samarbei-

dets målgrupper. I mange tilfeller kan det gi bedre effekt med mindre ressursbruk om vi 
samordner disse innsatsene bedre. Gjennom samarbeidet igangsetter vi derfor konkrete 
utviklingstiltak for å finne frem til bedre tverrsektoriell innsats for målgruppen. 

 
4. Bygge kapasitet for tverrsektoriell innsats
  Vi skal bygge kapasitet for tverrsektoriell innsats. For å legge et grunnlag for mer 

samordnet virkemiddelbruk også i fremtiden, skal vi på alle forvaltningsnivåer sette 
betydningen av felles innsats for utsatte barn og unge og deres familier på dagsorden, vi 
skal etablere og dele kunnskap, utvikle tverrsektoriell kompetanse og kultur for samar-
beid og etablere hensiktsmessige møteplasser, kanaler og strukturer for bedre samordnet 
innsats.

 



NOEN PRINSIPPER FOR ARBEIDET 
▶    Vi tar alltid brukernes perspektiv, enten det er kommunene eller utsatte barn, unge og 

deres familier.

▶   0–24-samarbeidet har innsatser og tiltak både når det gjelder
  •  samordnet politikkutvikling →  bli enige om mål, prinsipper, handlingsplaner og 

rammeverk på overordnet nivå.
  • samordning av ressurser →  samordne konkrete aktiviteter og tiltak slik at de 
        trekker i samme retning.

▶    Vi avgrenser innsatsen til områder/tiltak hvor tverrsektoriell innsats er av vesentlig 
betydning for å nå målsettingene i samarbeidet.

▶    Vi fremmer innovative arbeidsmåter og løsninger og tar i bruk nye arbeidsformer  
der dette er hensiktsmessig. 

▶    Ett direktorat har hovedansvaret for arbeidet og leveransen, og alle involverte direk-
torater forplikter seg med ressurser, tilstrekkelig forankring og leverer i tråd med en 
felles plan. Vi følger opp anbefalingene fra samarbeidet i ordinær virksomhet. 

▶    Vi gjennomfører tiltakene slik at forvaltningen utvikler kompetanse, arbeidsmåter  
og organisering for å legge bedre til rette for bedre samordning, også i fremtiden.

0–24-samarbeidet.no


