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TILBAKEBLIKK 

Det er viktig med en framdrifts plan i BTI, både for å se hvor langt vi 
er kommet, for å vite hva som gjenstår og hvilke planer som er lagt for ny 
året. 

Så langt i BTI har Balsfjord kommune: etablert en arbeidsgruppe, 
prosjekt gruppe og styrings gruppe. Medlemmene av disse gruppene er nevnt 
i BEDRE TVERFAGLIG INNSATS vol1(1) 

Balsfjord har vært og besøkt Røros kommune, for å få et innblikk i 
hvordan BTI fungerer når det er implementert. Her fikk kommunen en god 
samarbeidspartner, som Balsfjord kontakter jevnlig for råd og veiledning i 
denne kompliserte prosessen. 

Balsfjord kommune var også representert på den store nasjonale 
konferansen i Oslo ang BTI i november 2016. På to dager var det 
presentasjoner om hvordan oppstartsfasen kommer til å være, ulike 
forventinger og erfaringer fra nøkkelkommunene, samt forslag til hvordan 
kommunene kunne jobbe videre. Tilslutt var det presentert hvordan BTI 
fungerer i dag hos de kommunene som har implementert BTI. Det står mer 
om nøkkel kommunene Vol1(1). På denne konferansen var det masse 
informasjon å hente, samtidig som kommunen fikk validert at de er på rett 
spor. For å nevne noe. 

Fremdriftsplan for 2017 

2017 blir et spennende år innenfor BTI. Det er plan om 
kompetanseheving for ansatte i kommunen. Hvilke tema er ennå ikke helt 
bestemt, men det kan avsløres at taushetsplikt og den nødvendige samtalen 
er aktuelle tema. Det er viktig og kjenne til lover og regler som gjelder for 
taushetsplikten, og hvordan man jobber innenfor disse rammene. 

Det jobbes også med handlingsveilederen, som planlegges ferdig i 
juni 2017. Det er handlingsveilederen som har de ulike nivåene, Nivå 0-3. 
Denne vil inneholde standardiserte prosedyrer som skal gjelde i Balsfjord 
kommune. For mer informasjon om de ulike nivåene se vol 1(2). 

Handlingsveilederen skal også inneholde ulike typer skjema, denne 
våren skal det derfor velges ut skjema som skal brukes i BTI Balsfjord. 

Det er lagt opp til et ganske fullpakket år med mye planlegging innen 
prosjektgruppen. Dette blir et spennende år for BTI i Balsfjord kommune. 
 

 “Good things comes to those who wait. Good things 

comes to those who work their asses off and never give 

up.”  

MER INFORMASJON 

Mer informasjon om BTI og anen informasjon relevant til BTI finnes på www.tidliginnsats/forebygging.no 

TO NYE 
MEDLEMMER AV 
ARBEIDSGRUPPEN 

Det er til stor glede at to nye 

medlemmer er tatt inn i 

arbeidsgruppen.  

An-Magritt Asplund 

representant til barnehage 

nettverket og  

Marita Takvannsbukt 

representant fra skole 

nettverket.  
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