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FAMILIENS HUS

Hvem er vi?
- Barneverntjenesten
- Helsestasjonen
- Skolekontor
- Barnehageforvaltningen
- Fagavdelingen
- PPT



Ett hus - 6 ledere

Tjenestene ble samlet i ett hus i 
september/oktober 2016

Alle er separate 
tjenesteområder/fagenheter i sektor 
oppvekst, utdanning og kultur



Forankring i ledergruppa var en 
utfordring, vanskelig å få en felles 
forståelse for miljøfyrtårnarbeidet
som skulle gjøres.

Manglet felles møteplasser/arenaer 
for å få gitt den nødvendige 
informasjonen til alle ansatte.

Dette har vi fortsatt IKKE 



Miljøkartleggingen ble startet høsten 
2017.

Da ble tallene/fakta vi hadde fra 
3.kvartal 2017 benyttet fordi vi ikke 
hadde vært et eget hus i hele 2016.

Mye måtte stipuleres, da det ikke var 
noen felles rapporter som kunne 
brukes som bakgrunnsinformasjon.



Utfordringer:

- Seks avdelinger i ett hus, samt tilhørende tjenester som ligger utenfor bygget 
(f.eks. Bofellesskap for mindreårige flyktninger)

- Vanskelig å få til noe felles, både ifht informasjon og rutiner. Vi er blitt så mange 
nå at det ikke er fysisk plass til å samle alle (130 personer), og det er vanskelig å 
få alle til å sette av tid til dette.

- Avfallssortering 

- Separate rapporter

- Hver avdeling hadde sine egne rutiner og systemer for:

❖ Intro for nyansatte

❖ Sykemeldinger/fravær

❖ Innkjøp

❖ Årshjul

❖ Transport/bruk av bil

❖ Helsestasjonen går under kriterier for legekontor, og har derfor ekstra tiltak ifht
behandling av smitte, risikoavfall, verneutstyr, kjemikalier/legemidler og 
sikkerhet.

Aker eiendom eier bygget slik at vi derfor må forholde oss til en ekstern eier, i tillegg 
til at Lillehammer kommune er leietaker.



Å fremskaffe informasjon til miljørapporteringen:

Det ble dannet en arbeidsgruppe, bestående av leder i 
Fagavdelingen og verneombudene

- Seks ledere på huset som skulle gi tilbakemeldinger, ikke 
alle ga tilbakemeldinger i rett tid ifht frister og fremdrift. 
Mye måtte mases på – tidkrevende

- Måtte kontakte HR, lønn og innkjøp for å forsøke å få 
den informasjonen som var nødvendig. 

- Opplevde at lederne heller ikke hadde skriftlige rutiner 
og rapporter som egnet seg til bruk i rapporten. Lite 
dokumentasjon, f.eks.manglet det oversikt/referater fra 
personalmøter der HMS var tema, sykefravær var 
registrert på tvers av avdelinger/tjenester, innkjøp var 
ikke koordinert



Hovedkontormodellen har vært til 
stor hjelp, etter hvert som det ble lagt 
inn mye felles informasjon og fakta.

Det har nå blitt lagt inn mye på TQM, 
som gjør det atskillig enklere å finne 
denne informasjonen.



Noe som er positivt for Familiens Hus:

Når samlokaliseringen var vedtatt så ble det arrangert felles 
fagdager for alle tjenesteområdene, der det ble dannet grupper 
på tvers av tjenestene.

På samlingene var det både faglig innhold, gruppearbeid og 
morsomme/sosiale events.

Dette ble gjort over en tidsperiode på litt i overkant av ett år 
(2016-2017).

Disse gruppene fikk, etter flyttingen, ansvaret for å lage et sosialt 
årshjul, der det ble lagt til rette for arrangementer og tiltak som 
skulle sørge for at folk ble bedre kjent med hverandre og fikk 
noen felles møteplasser.

Tanken bak var å bli bedre kjent, og gjøre det lettere å arbeide 
sammen på tvers. 



Handlingsplanen har forbedringspotensiale på mange områder. 

F.eks: 

- Innkjøp

- Transport

- Avfall

- Energi 

- Felles informasjon

Målet er å redusere forbruk, og få på plass bedre og mer samordnede rutiner for hele huset.

Det handler også om en bevisstgjøring av de ansatte, når det nå er lagt til rette for at dette kan gjøres 
bedre (kildesortering).

- Det er kjøpt inn avfalls tårn

- Plastsortering er innført 

- Bibliotek for bytte og lån av bøker

- Barnetreffen arrangerer klesbyttedager for barnefamilier

- Husets aviser gis bort til Kløverbakken der de lager opptenningsbriketter for videresalg

- Vi har to elsykler til bruk for ansatte, og oppfordrer til bruk av disse ved transport til møter i 
Rådhuset, hjemmebesøk osv.

- Vi oppfordrer til samkjøring i størst mulig grad



Etter hvert har arbeidsgruppa endret 
medlemmer.

Nå består den av 4 representanter 

fra helsestasjon, fagavdeling, 
barnehageforvaltningen og barnevern.

Gruppa jobber videre med 
handlingsplanen, og nye ideer.


