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Forankring
Kompetanseteam Levekår er et tverretatlig team i Drammen kommune. Teamet består av
ansatte fra Senter for oppvekst og NAV.
Medlemmene i teamet er underlagt ledelsen i egne virksomheter.
Kompetanseteam Levekår sitt arbeid er forankret i «Levekårsplan 2016-2019» (tiltak 9) og
«Handlingsplan – Mangfold og inkludering 2016-2020» (tiltak 17). Teamets arbeid skal følge
visjonen til «Læringsløp Drammen»: «Å løfte barn og unge til et høyere nivå enn
levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi».

Formål
Kompetanseteam Levekår skal bistå Drammen kommune i arbeidet med å forebygge
barnefattigdom, hindre reproduksjon av økonomiske utfordringer og redusere de negative
konsekvensene av å vokse opp i familier med vedvarende lavinntekt. Barn og unge skal ha
mulighet til å realisere sitt fulle potensial uavhengig av foreldrenes sosioøkonomiske
situasjon.
Teamet skal styrke tjenestenes fokus på helhetlig oppfølging, levekårsperspektiv og
barneperspektiv.

Definisjon
Teamets arbeid tar utgangspunkt i en relativ fattigdomsdefinisjon:
«En person er fattig dersom vedkommende mangler ressurser til å delta i samfunnets
aktiviteter og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i dette samfunnet»
(Townsend 1979)
Helhetlig oppfølging
Med helhetlig oppfølging menes her:




Koordinert tverretatlig innsats
Omfatter samtlige familiemedlemmer i husholdet
Tiltak rettes mot ulike livsområder

Målgruppe
Primær målgruppe for teamets innsats er



Ansatte i Senter for oppvekst og NAV som kommer i kontakt med og skal bistå
levekårsutsatte barnefamilier.
Levekårsutsatte barnefamilier som mottar bistand fra NAV og Senter for oppvekst.

Sekundær målgruppe for teamets innsats er

 Øvrige ansatte i Drammen kommune, frivillig sektor og øvrig tjenesteapparat i
Drammen som skal bistå levekårsutsatte barnefamilier.

Oppgaver
Kompetanseteam Levekår skal bistå ansatte i kommunen i enkeltsaker som omhandler
levekår og utenforskap.
Medarbeidere i NAV, Senter for oppvekst og Drammen kommune forøvrig kan ta direkte
kontakt med Kompetanseteam Levekår med forespørsel om bistand i enkeltsaker. Avhengig
av sakens kompleksitet vurderer teamet hvilken type bistand det er behov for.
Bistand i enkeltsaker:






Råd og veiledning til tjenesteapparatet i enkeltsaker
Bistand til kolleger i brukermøter
Koordinering av tjenester til familier
Hjemmebesøk og samtaler med familier
Midlertidig oppfølging fra miljøarbeider

Oppgaver på systemnivå:





Bidra til kompetanseheving internt i egne virksomheter og i Drammen kommune for
øvrig
Bidra til å forbedre rammer og rutiner, for å sikre en helhetlig og samordnet innsats
Bidra med innspill til det forebyggende arbeidet i kommunen, herunder gi innspill til
kommunens strategier og planer
Dokumentere erfaringer og bidra til kunnskapsutvikling gjennom teamets årsrapport

Kompetanseteam Levekår kan bli tildelt ytterligere oppgaver.

Sammensetning av teamet
Det avsettes ressurser til Kompetanseteam Levekår på følgende måte:



Senter for oppvekst er representert ved ett og et halvt årsverk
NAV er representert ved to årsverk

Personvern
Kompetanseteam Levekår bistår i saker etter samtykke fra familiene. Saker kan også drøftes
anonymt med teamet.
All utveksling av personopplysninger må skje i henholdt til gjeldende rett, herunder spørsmål
knyttet til taushetsplikt, avvergeplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett.

Rapportering
Kompetanseteam Levekår utarbeider årlige rapporter. I årsrapporten skal det foretas en
vurdering av arbeidet, inkludert veiledning i enkeltsaker og kompetansehevingstiltak.
Årsrapporten skal godkjennes av avdelingsledere i Senter for Oppvekst og NAV.

