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Hva er familie- og nettverksråd? 
 
Familie- og nettverksråd er et møte der du som hovedperson inviterer deltakere i din familie eller ditt nettverk, for å ta 
viktige beslutninger i fellesskap. Hovedpersonen har noen utfordringer eller ønsker, som er vanskelig å løse på egenhånd.  
Beslutninger om hvordan utfordringer kan løses, tar rådet i fellesskap. 
 
Dette kan være en god måte å finne løsninger på når et menneske trenger hjelp. 
 
Familie- og nettverksråd er frivillig, og både innbyggere i Horten kommune og offentlige ansatte kan ta initiativ til et råd. Her 
møtes ditt private nettverk og offentlige samarbeidspartnere som for eksempel fagpersoner, på en felles arena for å dele 
informasjon, slik at hovedpersonen (rådseier) og rådets deltakere kan komme frem til en felles plan for å løse ulike 
utfordringer eller ønsker. 
 
Kommunen stiller med en koordinator for å hjelpe til med gjennomføringen av et familie- og nettverksråd. 
 
 
 

          
«Dette er det fineste møtet       

           jeg har hatt med 
kommunen» 

Nabo 
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Når kan familie -  og nettverksråd 
brukes? 
 
Et familie- og nettverksråd kan brukes i mange ulike  
situasjoner og for personer i ulike aldersgrupper.  
 
Horten Kommune har god erfaring med å jobbe på  
denne måten. Og familier som har deltatt i et  
familie- og nettverksråd, anbefaler som regel andre å ha 
et familie- og nettverksråd.  
 
 
 

 
Vi gjennomfører familie- og nettverksråd når: 
 

 Når barn eller voksne trenger et mobilisert nettverk 

 I vanskelige situasjoner i hverdagen, for eksempel bosituasjon eller skole-/arbeidssituasjon 

 Når et familiemedlem flytter inn eller ut av en institusjon 

 Når familien har krevende omsorgsoppgaver eller strever med daglige gjøremål  

 Når familier opplever store konflikter 

 Når familien trenger å snakke sammen om endringer i bo - eller livssituasjon 

 Når familiens utfordringer begrenser muligheter for livsutfoldelse, fritid og aktivitet 

 Når familien opplever kriser som alvorlig sykdom eller dødsfall 

 Når barn eller voksne er pårørende 
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Hva kan du spørre om i et  
familie– og nettverksråd? 
 
I god tid før familie- og nettverksrådet samarbeider du som 
hovedperson og rådseier, og eventuelt pårørende sammen 
med den offentlige samarbeidspartneren, om å lage spørsmål 
til familie- og nettverksrådet. Noen ganger dukker det også 
opp nye spørsmål underveis i forberedelsen til familie- og 
nettverksrådet. 
 
Det bør ikke være alt for mange spørsmål til familie-  
og nettverksrådet. Ofte er fire, fem spørsmål nok.  
Det viktigste er at spørsmålene oppleves som viktige for  
rådseier og de som er med på å lage dem. 
 
 
Her er noen eksempler på spørsmål:  
 

 Hvem skal følge farfar på butikken en gang i uken? 

 Hvordan kan mamma få ro til å bli frisk når hun kommer hjem fra sykehuset? 

 Morten vil ha mer til med mamma og pappa, hvordan kan familie– og nettverksrådet hjelpe til å få til dette? 

 Hvordan kan Frank få en god oppfølging når han må flytte?  

 Hvordan kan familie- og nettverksrådet lage en god plan for at familien kan være sammen uten å ta opp konflikten? 
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Hvem deltar? 
 
Det er hovedperson og rådseier som bestemmer hvem som skal inviteres til familie- og nettverksrådet. Det kan være   familie, 
slekt, venner, naboer eller andre som er viktige.  

De fleste som blir spurt kommer dersom de har anledning.  

Hvis reiseavstand eller annet gjør det vanskelig å møte, kan man delta via telefon, e-post, Skype eller brev. 

 
 
Disse deltar ofte: 
 

 Rådseier 

 Koordinator som hjelper familien med å planlegge og gjennomføre familie- og nettverksrådet 

 Nærmeste pårørende. Hvis de ikke ønsker å delta kan et familie- og nettverksråd gjennomføres uten at de er til stede 

 Familie, slekt, venner, naboer og andre som rådseier eller noen som nærmeste pårørende ønsker å invitere 

 Fagpersoner som rådseier blir anbefalt å ta med.  Dette kan for eksempel være lege, helsesøster, nav, konfliktrådet eller 
psykolog 
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Koordinator 
 
Koordinator skal hjelpe rådseier med å forberede og  
gjennomføre familie- og nettverksrådet.  
 
Horten Kommune bruker koordinatorer til å hjelpe rådseier 
med å forberede og gjennomføre familie- og nettverksrådet. 
Våre koordinatorer har god erfaring med denne  
samtalemetoden. 
 
Koordinator er en uavhengig person som ikke kjennskap til 
rådseier historie. Han eller hun skal ikke ta stilling til saken, 
men hjelpe familien med alt før og under familie- og  
nettverksråd. 
 
 

Oppgavene til koordinator: 
 

 Finne ut sammen med rådseier og deres nærmeste om 
hvem som skal delta 

 Ta hånd om det praktiske ved gjennomføringen av 
familie- og nettverksrådet 

 Invitere og snakke med de som skal delta på møtet slik 
at de er forberedt 

 Finne ut hvem som skal være eiers støtteperson, 
ordstyrer og sekretær 

 Være møteleder på del 1 og 3 av familie- og  
 nettverksrådet 

 Dele ut kopi av planen fra rådet og til deltagerne 
 

«Tenk at kommunen setter i 
stand et slik type møte for en 

liten familie som trenger hjelp til 
komme seg på plass!» 

Venn 
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Fagpersoner i  
familie– og nettverksråd 
 

Fagpersoner som kjenner rådseier inviteres til å delta på den 
første delen av familie- og nettverksrådet. Fagpersonen skal 
presentere de faglige vurderingene rundt rådseiers situasjon. 
 
Fagpersoner som deltar oppfordres til å ha et ressursfokus, 
selv om det også finnes problemfylte områder. Innholdet i 
presentasjonen skal være godkjent av rådseier og eventuelt 
nærmeste pårørende (som det omhandler) i forkant.  
 
Eksempel på fagpersoner som ofte inviteres er ansatte i helse 
og velferd, nav, barnehage, skole, helsetjenesten, pedagogisk 
– psykologisk tjeneste, familievern, barnevern, eller andre 
som kjenner rådseier eller kan si noe om situasjonen  
rådseier lever i. 
 
Informasjon fra fagpersoner er viktig slik at rådet kan få en 
felles forståelse for utfordringen/ønskene, og et godt 
grunnlag for å lage en best mulig plan. 
 
 

 

 

 

 

 

«Vi har aldri møttes uten å krangle,  

men nå kunne vi til og med  

bli enige om løsninger» 
Deltager i råd 



 

9  

 

Prosessen før og under familie– og nettverksrådet 
 
Det tar vanligvis fire til åtte uker fra det er bestemt at et familie- og nettverksråd skal holdes, til møtet avholdes. I akutte 
situasjoner tar det kortere tid.  
 
Selve familie- og nettverksrådet avholdes på et egnet sted, der alle føler seg velkommen. Kanskje serveres det noe godt å drikke 
og spise. 
 
Selve møtet er tredelt: 
 

 I første del av møtet er alle deltakerne til  stede. Rådet får informasjon fra fagpersoner, slik at de har et godt grunnlag til å 
komme fram til gode løsningsforslag 

 

 I andre del av møtet snakker rådet sammen uten at andre offentlige personer er tilstede.  I forberedelsen til familie- og 
nettverksrådet har koordinator sammen med rådseier funnet ut hvem som skal være støtteperson, ord-styrer og sekretær 

 

 I tredje del av møtet presenteres rådets plan 

 

«Familien kom frem til helt andre løsninger enn hva 

jeg tenkte var viktig for dem, helt nydelig!!» 

Helsesøster 
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Oppfølgende familie– og nettverksråd 
 
 
Etter familie- og nettverksrådet skal planen iverksettes.  
 
Erfaringer viser at det ofte er behov for ett eller flere  
oppfølgende familie- og nettverksråd.  
 
Planen trenger å evalueres, det kan være behov for å endre 
på det som ikke har fungert så bra, og fortsette med det som 
har fungert. 
 
Familie- og nettverksråd er derfor ikke bare et møte, men en 
prosess for å samarbeide videre. 
 
Tidspunktet for oppfølgende familie- og nettverksråd avtales 
på familie- og nettverksrådsmøtet. Det bør ikke gå for lang tid 
mellom møtene. 
 
Koordinator er gjerne med på oppfølgende råd. 

 
 

   En liten historie om 

    «Familierådsmagi» 

 

«Livet mitt er blitt SÅ mye bedre» (mann 44 år).  
 

Han er utviklingshemmet og har følt seg ensom  
på ettermiddager og i helgene.  

Familie- og nettverksrådet lagde en plan for  
hvem som kunne bli med på besøk, turer og kino av og til.  

Nå føler han en mye større forutsigbarhet i livet sitt,  
og at han ikke er så alene.  

Familien opplever at de har ivaretatt sin  
kjære svoger, bror og onkel. 
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Hovedperson og rådseier 
 

Rådseier er den som har behov for et mobilisert nettverk.  
 
Det er utfra rådseiers behov spørsmålene til rådet stilles.  
 
Rådseier kan være fra 0-100 år og med ulikt funksjonsnivå. 
Rådet tilpasses og skreddersys for å passe for den enkelte 
eier og nettverket rundt.  
 
 
 

Støtteperson 
 

Dersom rådseier ønsker det velger han/hun en støtteperson.  
 
Det kan være ulike grunner for behovet for en støtteperson. 
Det kan være at rådseiers alder eller samtykkekompetanse 
som tilsier at det er behov for det, eller omstendighetene ved 
livssituasjonen.  
 
Hensikten er at rådseier skal føle seg ivaretatt og trygg. 
Støtteperson bidrar også til å formidle rådseiers synspunkter 
før, underveis og etter selve rådet.  
 

Vil du vite mer? 
 
De fleste norske kommuner har  
kunnskap om familie- og nettverksråd og arbeidsmåten har 
blitt mer og mer vanlig. 
 
Det er laget flere kortfilmer om familie- og nettverksråd. 
Disse filmene forteller hvordan et familie- og nettverksråd 
gjennomføres og noen av de er lest inn på mange språk. 
Filmene kan du se her:  
Søk på www.youtube.com  «Familieråd voksne for barn» 
 
 

Tør jeg dette? 

 
Kanskje er du redd for at andre skal få vite om  
problemene dere strever med? 
 
Mange har prøvd familie- og nettverksråd og erfart at slekt 
og venner vil ditt beste. I en stor norsk undersøkelse fra 
2006 anbefalte de fleste foreldre andre familier å arrangere 
et familie- og nettverksråd. 
 
Vil du vite mer?  
Kontakt Horten kommune eller se bufetat.no/familieraad 

https://www.youtube.com/watch?v=eRsC8Gf9DtE&list=PLG-11t473B-w9WOi3IaJpKRwinVqIQpjX
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Kontakt oss: 
 

Felles mailadresse:  familieognettverksraad@horten.kommune.no 

 

Koordinatorer: 

Louise Hammer   louise.hammer@horten.kommune.no     
     975 50 169 

Ingun Sanna Grønset   Ingun.Gronset@horten.kommune.no      
     975 50 445 

Camilla Soldal Høilund  Camilla.Hoilund@horten.kommune.no     
     902 00 365 

 

Vi ser frem til å høre fra deg! 
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