


I Nesseby kommune 
samarbeider vi tverrfaglig ved 
å ha tillit og tiltro til hverandres 
tjenester. Forebygging gjennom 
tidlig innsats gjøres i samråd 
med tverretatlige tjenester og 
gjennom involvering av 
berørte parter.

TIDLIG INVERVENSJON 
BETYR Å GRIPE INN SÅ 
TIDLIG SOM MULIG NÅR 
EN BLIR BEKYMRET FOR ET 
ANNET MENNESKE. TIDLIG 
HJELP KAN FORHINDRE AT 
PROBLEMENE BLIR STORE 
OG VANSKELIGERE 
Å HÅNDTERE.

Nesseby kommune ønsker 
å sette fokus på en forebyggen-
de innsats overfor barn og unge 
i kommunen for gjennom det 
kunne oppnå og komme tidlig 
inn har forebyggende effekt.



TRANSTEINEN PÅ MORTENSNES:

Fotoet forestiller Ceavccageađge – eller Transteinen på 
norsk, også kalt Graksesteinen. Det er altså tran, eller 
restavfallet etter tranproduksjon, grakse, som har gitt 
steinen navnet, og som er det samiske navnet på stedet. 
Det kommer av at steinen har vært brukt som fiskegud, 
der man ofret fiskeavfall (slog, innvoller) og smurte 
steinen med fett eller tran, for å be om fiskelykke.



HVORFOR TIDLIG INTERVENSJON?

Nesseby kommune ønsker å sette fokus på forebyggende 
innsats for barn og unge i Nesseby kommune. Tidlig innsats 
har forebyggende effekt, og tidlig hjelp har mer positiv 
virkning enn hjelp når vanskene er etablert. Det er også 
kjent at tidlig hjelp og har betydning for psykisk helse, sosial 
fungering og øvrig livssituasjon.

HÅNDBOK I TVERRFAGLIG SAMARBEID

For å få til gode og koordinerte tjenester, og finne helhet-
lige løsninger for barn og unge, er det nødvendig med et 
forpliktende samarbeid på tvers av tjenestene i kommunen. 
Og i den forbindelse har Nesseby kommune laget en Hånd-
bok for tverrfaglig samarbeid. Denne skal brukes som et 
hjelpemiddel og et verktøy i tverrfaglig samarbeid. Den kan 
brukes som oppslagsverk for maler og fremgangsmåter, og 
den er ment å gi en oversikt over tjenester og tilbud som gis 
i Nesseby kommune.

HÅNDBOKEN BESKRIVER FEM DELER:

1.   Tidlig intervensjon
2.   Samarbeidsmodellen med beskrivelser av ulike trinn.
3.   Ulike verktøy man kan bruke i arbeidet
4.   Kompetanseheving
5.   Møtestruktur

FOR HVEM?

Målgruppen er barn og unge fra 0 – 19 år i Nesseby 
kommune, som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet 
i kortere eller lengere perioder i livet. Samarbeidsmodellen 
gjelder for alle ansatte i Nesseby kommune som arbeider 
med barn og unge. 



SAMARBEIDSMODELLEN

Samarbeidsmodellen er en modell som sier hvordan 
ansatte og foreldre/foresatte kan gå frem hvis det 
er et barn eller ungdom som vekker bekymring. 
Samarbeidsmodellen baserer seg på tankegangen i 
BTI - Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge. 

I samarbeidsmodellen finner du:

-  En beskrivelse av hvordan du går frem 
   ved en undring eller bekymring
-  Oversikt over alle som arbeider med barn 
   og unge i Nesseby kommune
-  Rutiner og tiltak
-  Ulike verktøy, veiledere og annen litteratur



NESSEBY KOMMUNE

Rådhuset 9840 Varangerbotn / Telefon 40 44 05 00 / www.nesseby.kommune.no

Unjàrgga gielda / Nesseby kommune er en kommune med ca 900 innbyggere. 
Kommunen er en del av samisk forvaltningsområde og er tospråklig - samisk og 
norsk. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn 
som kommunesenter. Kommunen har fin og variert natur med gode muligheter for 
fiske og friluftsliv. Geografisk ligger vi sentralt i Øst-Finnmark med ca 5 mil til 
nærmeste by som er Vadsø.


