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Notat

Til: Styringsgruppen for 0-24 samarbeidet  

Saksnr: 2015/55919-9 Arkivkode: 35 Saksbehandler: ASDOS Dato: 11.11.2015

MANDAT FOR OPPDRAG B I 0-24 SAMARBEIDET: 

KARTLEGGE HVORDAN GJELDENDE REGELVERK FOR ROLLER, ANSVAR 
OG SAMARBEID FORSTÅS OG ETTERLEVES

Bakgrunn

I rapporten «Samarbeid om økt gjennomføring i videregående opplæring» som direktoratene 
leverte til sine respektive departementer i januar 2015 ble det gitt en rekke anbefalinger 
vedrørende regelverk. Dette er en videreføring av dette arbeidet hvor målgruppen var utsatte 
barn og unge. 
 
Hovedformålet med oppdrag B er å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om hvordan gjeldende 
regelverk for roller, ansvar og samarbeid forstås og etterleves, herunder hva som oppfattes 
som gråsoner og samarbeidsområder for sektorene. 

Oppgave

På bakgrunn av dette gir Styringsgruppen arbeidsgruppe B for regelverk følgende oppgave: 

«Arbeidsgruppen skal kartlegge hvordan gjeldende regelverk for roller, ansvar og samarbeid 
forstås og etterleves, herunder hva som oppfattes som gråsoner og samarbeidsområder for 
sektorene. Arbeidsgruppen kan også foreslå endringer i regelverket eller andre tiltak på 
bakgrunn av kartleggingen.» 

Oppdraget må ses i sammenheng med forslaget om å tydeliggjøre oppgave- og 
ansvarsfordelingen mellom skole og øvrige tjenester, særlig helse- og omsorgstjenesten, 
barnehage, barneverntjenesten og NAV innenfor dagens regelverk. 

I arbeidet skal arbeidsgruppen med utgangspunkt i anbefalinger gitt i direktoratenes rapport 
av 15/1-15  

 innhente informasjon om hvordan sentrale aktører forstår og etterlever regelverket.
 identifisere sentrale samarbeidsområder for sektorene.
 identifisere områder som er utydelige.
 gi anbefalinger om aktuelle tiltak til styringsgruppen.

Direktoratene må være representert i arbeidsgruppen med minst en jurist. Ved behov trekkes 
personer med annen fagkompetanse inn i arbeidet. 
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Milepælsplan

Milepæl Utfører Dato for ferdigstillelse

Forstudie - kunnskapsoversikt Arbeidsgruppe  26. januar 2016   
Problemnotat - behovsanalyse Arbeidsgruppe 7. mars 2016
Utlysning av oppdrag Bufdir 22. mars 2016
Kontrakt med ekstern leverandør Bufdir 1. juni 2016
Leveranse fra ekstern leverandør Ekstern leverandør 1. mars 2017
Sluttrapport Arbeidsgruppe 1. november 2017

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.


