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SAMBA 
- TVERRFAGLIG SAMARBEID OM BARN OG UNGE (0-30 ÅR) 

– i SEL KOMMUNE 

Samba er en del av Sel kommune sitt arbeid med tidlig innsats. Kommune vektlegger samordning 

og samhandling mellom relevante enheter i forhold til forebyggende arbeid rettet mot barn og 

unge med psykososiale problemer. 

Formål: 

Arbeidet i dette samarbeidsorganet har som mål: 

- Styrke barn og unges oppvekstmiljø  

- Løse saker vi bekymrer oss for på tidligst mulig tidspunkt og på lavest mulig nivå 

- Virke forebyggende for fysisk, psykisk og sosiale utfordringer 

- Være et handlingsorientert hjelpeapparat – både rådgivning og tiltak 

- Virke kriminalforebyggende  
- Dele kompetanse og informasjon internt, samt kvalitetssikring gjennom resultatevaluering. 

Mandat 

De tverrfaglige møtene skal ha fokus på å oppdatere hvilke utfordringsbilder de ulike virksomhetet 

har og drøfte nødvendige tiltak, både kortsiktige og langsiktige, som må iverksettes for å løse 

disse. Gruppen skal være handlingsorientert, og sikre samordning av lokale tiltak.  

Deltakere  

Faste deltakere: Politi, ledende helsesøster, lege (helsestasjonslege), leder i barnevern, leder i 

NAV, rektor (barneskole og ungdomsskole), leder i kultur, kommunalsjef helse, kommunalsjef 

oppvekst.  

PPT, ungdomskonsulent, oppfølgingstjenesten, NGVGS, FAU og eventuelt andre faginstanser 

inviteres på sak.  

Det bør være vararepresentanter. 

Møtefrekvens 

Rådmannsledelsen er ansvarlig for at møtene gjennomføres, og kommunalsjef for helse kaller inn 

til møte og utnevner møteleder. Samarbeidsmøter etter faste intervaller og oppsatt møteplan. 

August-desember-mars-mai.  

Taushetsplikt 

Det vises til Forvaltningslovens §§ 13, 13a nr.1, og Helsepersonelloven § 22.  

Konkretisering av oppgaver for teamet og gjennomføring av møtene 

 Sikre at ansvarsavklaringer blir gjort og at beslutninger blir tatt innenfor det faglige 

mandat deltakerne har. 

 Strategiske valg vedrørende rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid prioriteres. 

 Saker skal meldes inn på forhånd slik at deltakerne kan forberede seg, men det skal være 

mulig å ta saker ad hoc. Det utarbeides referat med konklusjoner. 

 Det er hensiktsmessig at saker til SAMBA drøftes i virksomhetene i forkant. 

 Individsaker drøftes ikke SAMBA, men henvises til Ressursteam. 

 Det er viktig å få ut informasjon til FAU og Ungdomsrådet.  

 Orientering til politisk nivå om gruppens arbeid ved behov.  

Deltakernes mangfoldige synsvinkler og tilnærmingsmåter skal anvendes konstruktivt i gruppen. 

Arbeidet evalueres årlig (mai). 
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