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Søknad om prosjektidler til Fylkesmannen i Nordland

Sammendrag:

Fauske konìune har taket ja til å være med i Fylkesmannens oppvekstprosjekt ((Vårres unga-
våres framtid)).

Det er i flere sammenhenger og ved flere anledninger blitt avdekt et behov for en bedre
samordning av oppveksttjenestene i kommunen, et behov for å utarbeide en oppvekstplan basert
på felles samandlingskompetanse og oppvekstforståelse.

I invitasjonen til deltakelse i Fylkesmanens oppvekstprosjekt ((Våres unga - vårres framtid))
oppfordres kommunene til å fremme søknad om prosjektmidler på tiltak eller planer som er
knytet til deltakelse i prosjektet.

Saksopplysninger:

Fauske kommune har takket ja til å være med i Fylkesmanens oppvekstprosjekt ((Våres unga-
våres framtid)). Prosjektet er initiert for å fokusere på kommunenes ansvar og ivaretakelse av
FNs barekonvensjon. I tilegg ligger det en rekke styringsdokument som; Lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, Lov om barnevern, Lov om gruskole og den
videregående opplæringa, Lov om barnehage, Kulturloven, Samandlingsreformen og
Folkehelseloven.

Saksbehandlers vurdering:

Fauske kommune har siden 2010 hatt et overordnet fokus på folkehelsearbeid.
Folkehelsesatsninga har i denne perioden, og fram til 2014, som hovedmål å skape ((Trygge
oppvekstmiljø for bar og unge)) (Programotat, Bar og unge, satsingsområde 2010 - 2014). I

dette arbeidet har det i flere sammenhenger og ved flere anledninger blitt avdekt et behov for en



bedre samordning av oppveksttjenestene i kommunen. Et behov og etter hvert et ønske om å få
til et helhetlig perspektiv i forhold til oppvekst.

Første steg i ((Vårres unga - våres framtid)) har vært å gj ennomføre en karlegging om
kommunen oppnår og gjennomfører tiltak og målsettinger i barnekonvensjonen.
Gjennom dette kartleggingsarbeidet har vi fått bekreftet behovet for et helhetlig
oppvekstperspektiv. Samtidig viser analysearbeidet at det gjøres mye godt arbeid på
oppvekstområdet, mens vi er mindre flink med å samordne og utnyte hverandres ressurser til et
godt oppveksttilbud. Dette tilsier at fagelementene og kompetansen i stor grad er på plass, og at
Fauske kommune trenger en felles strategi og samordnede virkemidler for å bedre kunne
nytiggjøre den tverrfaglige oppvekstkompetansen.

Fauske kommune utarbeidet i 2008 en oppvekstplan. I ettertid er det konkludert med at planen
har vært nytig for skole og barnehagene i Fauske kommune, men i liten grad klar å samordne
hele oppvekstfeltet til å inkludere kultur/fritid, integrering og familiesenter.

Den nylig vedtatte Kommuneplanens samfusdel tematiserer det samme, og strategier i denne
overordnende planen harmonerer med utfordringene på oppvekstsiden og vil dermed legge
føringer for innold og strategi i en oppvekstplan, slik som en Kommuneplan skal gjøre.

Fauske kommune sin Folkehelseprofilen 2012 indikerer også utfordringer på oppvekstområdet.
Oppvekstindikatorene i folkehelseprofien er elementer som vi kjenner igjen utfordringer i det
kommunale folkehelsearbeidet lokalt, som også blir fokusert som utfordringer i ((Våres unga-
våres framtid)). En oppvekstplan bygd på et helhetlig oppvekstperspektiv og en helhetlig
oppvekstforståelse vil være avgjørende for å lykkes med å skape et fremtidig fauskesamfunn
med mange ((Robuste fauskeværinga)).

Fauske kommune har i løpet av 2011 ferdigstilt en ny administrativ struur, hvor oppvekstfeltet
er et eget samordningsområde. Et kompetent og beslutningsdyktig ((oppvekstområde)) vil kreve
samhandlingskompetanse og en god og gjennomarbeidet oppvekstplan. Det handler om å få hele
oppvekstfeltet til å dra i samme retning. Det handler om ressurskobling både på administrativt,
faglig og økonomisk område.

Ambisjon blir derfor å få utarbeidet en ny ((Oppvekstplan for Fauske kommune)).
For å få dette til trenger vi å bli tilført ressurser for å drive prosessen framover på en kvalitativ
god måte. Denne prosessen og dette arbeidet handler om utarbeidelsen aven oppvekstplan, men
det handler kanskje aller mest om å utvikle og etablere en felles samandlingskompetanse og
oppvekstforståelse.

I invitasjonen til deltakelse i Fylkesmanens oppvekstprosjekt ((Våres unga - våres framtid))
oppfordres kommune til å fremme søknad om prosjektmidler av tiltak eller planer som er knytet
til deltakelse i prosjektet.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre gir sin tilslutning til søknad om økonomisk støtte til og til
opprettelse av prosjektstiling for å utarbeide en oppvekstplan basert på felles
samandlingskompetanse og oppvekstforståelse.
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Sørfold kommune Rådhuset 8226 Straumen
Meløy kommune Gamelv. 5 8150 Ørnes
Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr
Steigen kommune Rådhuset 8281 Leinesfjord
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Angående deltakelse iVårres unga - vårres framtid

Fylkesmanen viser til møtet i regionrådet den 22.10.11. der kommunene ble presentert for
prosjektet Vårres unga - vårres framtid og taker for positiv mottakelse. Vil med dette
følge opp fra møtet noen presiseringer/påminninger.

Fylkesmanens arbeidsgruppe hadde mandag 03.10.11 et møte medRK-Ieder for indre
Salten, der vi sammen har skissert noen planer og tidspunt for videre framdrift.
Fylkesmanen ser fram til svar angående deltakelse så snart som mulig, men seinest innen
medio oktober.

Vi har planlagt et møe med deltakende kommuner og deres ansatte fredag 28.10.11. på
Fauske hotell klokka 10.00. -15.00. På dette møtet vil vi presentere prosjektet for de
ansatte i kommunene, legge opp til internt arbeid, samt samarbeid mellom etater på tvers av
kommunene. Fylkesmanen har utarbeidet spørsmål til ti utvalgte arikler som skal være til
hjelp i eget analysearbeid. Noen av spørsmålene presenterer vi i møtet, og kommunene får
disse utlevert til videre arbeid internt.

Til dette møtet bør kommunene få med representanter fra flest mulig etater. Likeså ber vi
om at dere tenker på hvordan dere vil sikre ungdomsmedvirkning i prosjektet.

På nåværende tidspun er det ikke nødvendig å ha klar en ~'ßmmtwa~i);k"Uollàinator~ men

erfaringer fra Troms og Sjumilssteget har vist at det vil være nødvendig når prosessen
kommer i gang. Derfor kan det være lur å tenke litt på det tidlig i prosessen.
Avslutningsvis denne fredagen vil vi presentere hvordan vi ser for oss videre framdrift med
datoer og tidsfrister - se for øvrig framdriftsplan på mail fra Per Jon Olsen, RK-Ieder
Indre Salten.
Vi ser fram til positive svar fra kommunene, og ønsker velkommen til møte for alle
deltakende kommuner den 28.10.11 på Fauske.

På vegne av prosjektgruppa og leder i RK indre Salten

'i

Statens hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 531500
Telefaks: 75 52 09 77

Fylkesmannen

Telefon: 75 531612
Telefaks: 75 53 15 83



I
J Side 2 av 2

Med hilsen

Are Veiåker (e.f.)
ass. direktør
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Per Jon Olsen - RK-Ieder indre Salten

Gun Skjerve
seniorrådgiver
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Invitasjon til økt satsning på barn og unges oppvekst i Nordland gjennom
"VAR RES UNGA - VARRES FRAMTID"

Fylkesmannen har ansvar for å stimulere ti tverretatlg samarbeid som omfatter
barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt samarbeid skjer på lokalt
. omva.

Gjennom vårt interne samarbeidsforum for barn og unge, har vi konstatert at det er
keb:o~.JA~.¡Jli~llmä'ille,Wl\t1lm§lloQm;lGta;t'C'F~1Ogd.agft_~lM~~~ljlaD\llei
"'am~~~l!~g~dtQl\lp;¥ellti Vi ønsker derfor at kommunene i fylket øker sitt
fokus på barn og unges oppvekstvilkår i et felles løft med oversk..ift "V ÁRs UNGA
- V ÁRRS FRATID". Satsingen vil ta utgagnspunkt i FNs barnekonvensjon,
basert på erfaringer fra Sjumilssteget i Troms.

Bakgrunn for satsingen
Det skal være godt å vokse opp i Nordland!
Satsing på gode oppvekstvilkår gjennom å forebygge problemer, herunder å sikre god helse
hos bar og unge, er en av samfuets viktigste ansvarsområder. Kommunenes ansvar
omfatter hele barndommen. De fleste bar klarer seg godt med den omsorgen de får
hjemme. Det er likevel mange bain som har behov utover dette og som ikke får gode nok
tilbud fra enkelttjenester eller tjenester som er samordnet på en slik måte at bainas
helhetlige behov blir dekket. For Fylkesmanen er det et overordnet mål at koimnunene
skal kunne øke sin evne til å sike at barn deltar i samfusutviklingen og at hvei1 bar og
hver famlie får nødvendige og tilstrekkelige tilbud fra kommunens ulike tjenester. For å
bidra til å oppnå dette målet, introduserer derfor Fylkesmannen "Vårres unga - vårres

framtid'.

FNs Barnekonvensjon

Barekonvensjonen er en liste over bars rettigheter, som rett ti liv og helse, skolegang og
utvikling, deltakelse og innytelse samt omsorg og beskytelse. FNs bainekonvensjon ble
vedtatt av FNs generalforsamling i 1989, og trådte i kraft i september året etter. Norge
ratifiserte konvensjonen i januar 1991 og i 2003 ble konvensjonen gjort om fra å være
((bare)) en konvensjon, til å bli en del av norske lover.
Den er dermed forpliktende for kommunene på lik linje med anen lov, og den enkelte
kommune har en nøkkelrolle i realiseringen av konvensjonen. Derfor må alle kommuner
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: Telefon: 75 53 16 12 :: Telefaks: 75531583 :

Statens hus

Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 531500
Telefaks: 75 52 09 77

E-post
postmottak§fmno.no
Internett
ww.fylkesmannen.no/nordland
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kjenne til barnekonvensjonen og virkeliggjøre de rettighetene for bar som ligger i den og
sørge for at barn og unge tas på alvor.

I tilegg må myndighetene, ved Bare-, likestilings- og inuderingsdeparementet
rapportere til FN hvert femte år om hvordan de jobber for å følge opp konvensjonens
bestemmelser.

Ved siste rapportering i januar 2011 uttlte barekomiteen at de var bekymret for bL.a.:

Ineffektive samordningstjenester; både mellom stat og kommune, mellom
kommunene og internt i kommunene

Stor variasjon mellom kommunene i sine tjenester overfor barn

Manglende kompetanse og ressurser i mange kommuner

Sjumilssteget
Staten ved BLD har som mål å implementere barnekonvensjonen i kommunene. I Troms
har Fylkesmannen tatt i bru en metode, kalt Sjumilssteget 6vww.sjumilssteget.no), for å
sikre bars rettigheter i den kommunale virksomheten. Ett sentralt punk i denne metoden... . .__mur.u'l_"~~.
I sitt svar til FN-komiteens bekymringer viste Barne-, likestilings- og
inkuderingsmiiiisteren til dette arbeidet, og anbefaler alle fylkesmeim å gjøre sitt
sjumilssteg. Derfor Vårres unga - vårres framtid.

Vårres unga - vårres framtid
I bunen for satsingeiiligger FNs barnekonvensjon og hvordan denne ivaretas i
kommunene. I tilegg ligger en rekke styringsdokumenter som;

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om barnevern
Lov om gruskolen og den videregående opplæringa
Lov om barehage
Samandlingsrefonnen
Folkehelseloven

I alt arbeid med barn og ungdom vil det handle om at kommuner må tenke og handle
helhetlig i politikktformingen, slik at de skaper gode oppvekstmiljøer for bar og unge.
Det handler om å mestre hverdagen i nærmiljøet, i barehagen, på skolen og i familien.
Målet er helhetlige tjenester som er godt koordinert.

~lm~mt~ et av de viktigste budskapene at vi må satse mer på
forebygging. Vårres unga - vårres framtid skal ruste kommunene til å ta et større ansvar
for at bar og unge får de tjenestene de har behov for. Vårres unga - vårres frarntid må ses

i sammenheng med ny Helselovgivning fra 2012 hvor folkehelseperspektivet har en bred
plass. Satsingen på opprustning av barevernet i kommunene er et sentralt satsingsområde
der barehage og skole er en viktig arena for samandling og forebygging.

Vårres unga - vårresframtid skal handle om å iverksette FNs barnekonvensjon i

koininunene i Nordland. Det skal hjelpe kommunene med å konkretisere artiklene i
barnekonvensjonen, slik at disse kan brukes til å planegge og kvalitetssikre tjenestene til
barn og unge. Fylkesmannen i Nordland har et godt samarbeid med Fylkesmanen i Troms,
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og vil ta i bruk erfaringer og tiltak fra Sjumilssteget i samarbeid med kommunene i
Nordland.

Vårres unga - vårres framtid tar utgangspunt i følgende sentrale artikler i FNs
barekonvensj on:

1. Medbestemmelse
2. God omsorg og levestandard
3. Vern mot overgrep/ Særskilt vern og støte
4. Fullverdig liv
5. God helse
6. God utdannng
7. Kultur og fritid

(arikel 12)

(ariklene 18,26 og 27)

(ariklene 19 og 20)

(arikkel 23)

(arikel 24)

(arikkel 28 og 29)

(artikkel 3 1 )

Hva skjer i 2011?
'ElÆ~I:.il'liii~lm~!f~)~itJfill~lt~~wlgl'Wlrølmlf~~l~iiifliog Ytre Helgeland. En

sentral samarbeidspartner vil være RK (Regionale kompetansesentre), som Fylkesmanen
har en saiarbeidsavtale med. Fylkeskommunen gjennom folkehelsesatsingen og
videregående skole (Ny Giv), vil også bli invitei1 inn som samarbeidsparnere.

Fylkesmanen vil understreke at satsingen ikke pålegger kommunene nye oppgaver eller
plikter på de ulike områdene. Selvanalysen er i hovedsak ment som en hjelp for
kommunene til å gjennomgå både omfanget av og kvaliteten på allerede eksisterende
tjenester til bain og unge. Med dette hjelpemidlet kan kommunene både se hva de er gode
på, men også finne forbedringspunter og igangsette tiltak i forhold til disse.
Fylkesmanen håper at kommunene vil benyte FNs Barnekonvensjon i det løpende
arbeidet med å kvalitetssikre tilbudet som gis til barna og deres foreldre.

Til hver arikkel fra FN's barnekonvensjon vil Fylkesmanen utarbeide kontrollspørsmål i
fonn av sjekkliste som kan benytes til å utføre en analyse av tjenestetilbudet.
Kommunenes tilstandsrapporter vil bli sannnenfattet av Fylkesmanen og vil dane
grunnag for senere oppfølging fra Fylkesmanens side.

Oppfølging fra fylkesmannens side
a.

Fylkesmannen vil ved tildeling av skjønnsmidler til kommunene prioritere satsing
på barn og unge. Kommuner som ønsker det, kan fremme søknader om
prosjektmidler til delfinansiering av tiltak eller planer som er knytet til prosjektet
"Vårres unga- Vån'es framtid". Det må søkes innenfor ordinære frister.

b. Faglig råd og veiledning

Fylkesmanen har utvalgte fagpersoner i avdelingene som vil bistå i arbeidet:
Fred Müller - Helseavdelingen
Solveig Jolinsen Hovet - Helseavdelingen
Solveig Aase Pettersen-Høidah- Oppvekst og utdanning

Gunn Skjerve - Oppvekst og Utdannng
Torild Jakobsen - Sosial- og famileavdelingen
Lise Tymi - Sosial- og familieavdelingen

c. Prosjektleder

Fylkesmannen vil søke Utdaiinngsdirektoratet om prosjektmidler til en person som
skal lede og ha ansvar for oppfølging med kommunene.
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d Møter i 2011 med Indre Salten og Ytre Helgeland. De øvrige i løpet av 2012.
e. Fylkeskonferanse i 2013.

Jeg håper dere vil være med på denne satsingen som er rettet mot "Vårres unga - våres
framtid". Det er ønskelig at RK Indre Salten og Ytre Helgeland tilrettelegger for et møe
om satsingen hvor ordfører og rådman fra respektive kommuner delta. Tidspunt for
møet må avklares i samarbeid med fylkesmann v/ koordinator Torild Jakobsen.

Med hilsen

~~Rßb!!

Kopi til:
KS Nordland
Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø
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Fauske kommune
postboks 93

8201 Fauske

Fylkesmanen i Nordland
Kommunalavdelinga
Statens Hus
Moloveien 10

8002 Bodø

Fauske 28. februar 2012

((Vårres unga - vårres framtid)) - Oppvekstplan for Fauske kommune

Fauske kommune søker skjønnsmidler til prosjektstiling for gjennomføring aven tverraglig
og tverretatlig oppvekst- og samandlingsprosess som skal resultere i ny oppvekstplan for
Fauske kommune.

Innledning/Bakgrunn
Fauske kommune har taket ja til å være med i Fylkesmanens oppvekstprosjekt ((Våres
unga - våres framtid)). Prosjektet er initiert for å fokusere på kommunenes ansvar og
ivaretakelse av FNs barekonvensjon. I tilegg ligger en rekke styrngsdokument som; Lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltnigen, Lov om barevern, Lov om
grnnskole og den videregående opplæringa, Lov om barehage, Kultuloven,
Samandlingsreformen og Folkehelseloven.

Fauske kommune har siden 2010 hatt et overordnet fokus på folkehelsearbeid.
Folkehelsesatsninga har i denne perioden, og fram til 2014, som hovedmål å skape ((Trygge
oppvekstmiljø for bar og unge)) (vedlegg 1 Programotat). I dette arbeidet har det i flere
samenhenger og ved flere anedninger blitt avdekt et behov for en bedre samordning av
oppveksttjenestene i kommunen. Et behov og etter hvert et ønske om å få til et helhetlig
perspektiv i forhold til oppvekst.

Første steg i ((Våres unga - våres framtid)) har vært å gjennomføre en karlegging om
kommunen oppnår og gjennomfører tilta og målsettinger i barekonvensjonen.

Gjennom dette karleggingsarbeidet har vi fått bekreftet behovet for et helhetlig
oppvekstperspektiv. Samtidig viser analysearbeidet at det gjøres mye godt arbeid på
oppvekstområdet, mens vi er mindre flink med å samordne og utnyte hverandres ressurser til
et godt oppveksttilbud. Dette tilsier at fagelementene og kompetasen i stor grad er på plass,
og at Fauske kommune trenger en felles strategi og samordnede virkemidler for å bedre kune
nytiggjøre den tverraglige oppvekstkompetansen.

Vår ambisjon blir derfor å få utarbeidet en ny ((Oppvekstplan for Fauske kommune)).
For å få dette til trenger vi å bli tilført ressurser for å drive prosessen framover på en kvalitativ
god måte. Denne prosessen og dette arbeidet hadler om utabeidelsen aven oppvekstplan,
men det handler kanskje aller mest om å utvikle og etablere en felles (
samandlingskompetanse og oppvekstforståelse.

1
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Fauske kommune utarbeidet i 2008 en oppvekstplan. I ettertid er det konkludert med at planen
har vært nytig for skole og barnehagene i Fauske kommune, men i svært liten grad klar å
samordne hele oppvekstfeltet til å inkudere kultur/frtid, integrering og familesenter.

Den nylig vedtatte Kommuneplanens samfusdel (vedlegg 2 Kommuneplanens
samfunnsdel) tematiserer det same, og strategier i denne overordnende planen haronerer
med utfordringene på oppvekstsiden og vil dermed legge føringer for innold og strategi i en
oppvekstplan, slik som en Kommuneplan skal gjøre.

Fauske kommune sin Folkehelseprofilen 2012 indikerer også utfordringer på
oppvekstområdet. Oppvekstindikatorene i folkehelseprofilen er elementer som vi kjenner
igjen utfordringer i det kommunale folkehelsearbeidet lokalt, som også blir fokusert som
utfordrnger i ((Vårres unga - våres framtid)). En oppvekstplan bygd på et helhetlig
oppvekstperspektiv og en helhetlig oppvekstforståelse vil være avgjørende for å lykkes med å
skape et fremtidig fauskesamfu med mange ((Robuste fauskeværingm).

Avslutningsvis har Fauske kommune i løpet av 2011 ferdigstilt en ny administrativ strukt,
hvor oppvekstfeltet skal være eget samordningsområde. Et kompetent og beslutnngsdyktig
((Oppvekstområde)) vil kreve samandlingskompetanse og en god og gjennomarbeidet
oppvekstplan. Det handler om å få hele oppvekstfeltet til å dra i same retning. Det handler
om ressurskobling både på administrativt, faglig og økonomisk område.

Målsettinger

Hovedmål
Fauske kommune skal utvikle og etablere en helhetlig oppvekstforståelse og
samandlingskompetanse. Det konkete resultat av denne prosessen og dette arbeidet skal bli
en ny ((Oppvekstplan for Fauske kommune)).

Delmål
Oppvekstplanen for Fauske kommune skal legge til rette for en god star i livet og en god
oppvekst for bar og unge.
1 . Alle bar og unge skal vokse opp i et godt og trygt miljø
2. Alle bar og unge skal ha engasjerte og trgge voksne i sin oppvekst

3. Alle bar skal utvikle gode fysiske, psykiske og sosiale kvaliteter

Organisering
Arbeidet organiseres som et prosjekt med styngsgrppe (rådman), prosjektgrppe
(enhetsledere) og eventuelt en referansegrppe (aktelle eksterne fagpersoner/fagmiljø).
Underveis i prosessen vil det være akelt å opprette arbeidsgrpper på de ulike
fokusområdene. Arbeidsgrppene skal ha en tverrfaglig samensetting.

Prosjektstilingen skal organsatorisk ligge under enhet skole.

En viktig samarbeidspar og akør i arbeidet er politiet. Fauske kommune har
samarbeidsavtale med lensmanen hvor tema og tiltak knytet til oppvekst og oppvekstmiljø
har en sentral plass.
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Fauske kommune utarbeidet i 2008 en oppvekstplan. I ettertid er det konkudert med at planen
har vært nytig for skole og barnehagene i Fauske kommune, men i svært liten grad klar å
samordne hele oppvekstfeltet til å inkudere kultur/frtid, integrering og familesenter.

Den nylig vedtatte Kommuneplanens samfusdel (vedlegg 2 Kommuneplanens
samfusdel) tematiserer det same, og strategier i denne overordnende planen haronerer
med utfordringene på oppvekstsiden og vil dermed legge føringer for innold og strategi i en
oppvekstplan, slik som en Kommuneplan skal gjøre.

Fauske kommune sin Folkehelseprofien 2012 indikerer også utfordringer på
oppvekstområdet. Oppvekstindikatorene i folkehelseprofilen er elementer som vi kjenner
igjen utfordringer i det kommunale folkehelsearbeidet lokalt, som også blir fokusert som
utfordringer i (Nårres unga - våres framtid)). En oppvekstplan bygd på et helhetlig
oppvekstperspektiv og en helhetlig oppvekstforståelse vil være avgjørende for å lykkes med å
skape et fremtidig fauskesamfu med mange ((Robuste fauskeværingm).

Avslutningsvis har Fauske kommune i løpet av 2011 ferdigstilt en ny administrativ stru,

hvor oppvekstfeltet skal være eget samordningsområde. Et kompetent og beslutnigsdyktig
((oppvekstområde)) vil kreve samandlingskompetanse og en god og gjennomarbeidet
oppvekstplan. Det handler om å få hele oppvekstfeltet til å dra i same retning. Det handler
om ressurskobling både på administrativt, faglig og økonomisk område.

Målsettinger
Hovedmål
Fauske kommune skal utvikle og etablere en helhetlig oppvekstforståelse og
samandlingskompetase. Det konkete resultat av denne prosessen og dette arbeidet skal bli
en ny ((Oppvekstplan for Fauske kommune)).

Delmål
Oppvekstplanen for Fauske kommune skal legge til rette for en god star i livet og en god
oppvekst for bar og unge.

1. Alle bar og unge skal vokse opp i et godt og trygt miljø

2. Alle bar og unge skal ha engasjerte og trgge voksne i sin oppvekst

3. Alle bar skal utvikle gode fysiske, psykiske og sosiale kvaliteter

Organisering
Arbeidet organseres som et prosjekt med styngsgrppe (rådman), prosjektgruppe
(enhetsledere) og eventuelt en referansegrppe (akelle eksterne fagpersoner/fagmiljø).
Underveis i prosessen vil det være akelt å opprette arbeidsgrupper på de ulike

fokusområdene. Arbeidsgrppene skal ha en tverraglig samensetting.

En viktig samarbeidspar og akør i arbeidet er politiet. Fauske kommune har
samarbeidsavtle med lensmanen hvor tema og tilta knytet til oppvekst og oppvekstmiljø
har en sentral plass.
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I dette utviklingsarbeidet blir det helt avgjørende å koble inn ((brukerne)). Bar og unges
((stemme)) skal høres gjennom ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal være en akiv medspiler
først og fremt som medlemmer i akelle arbeidsgrupper. Foreldre og foresatte skal på same
måte høres gjennom foreldrenes grnnskoleutvalg.

Omsøkte stilingsressurs skal gå til prosjektledelse mens Fauske kommune bruer egne fag-
og administrasjonsressurser. I tilegg vil det være aktuelt å kjøpe eksterne utredningstjenester.

Som et resultat av arbeidet med oppvekstplanen skal det også utarbeides et eget
handlingsprogram med definerte fokusområder og tiltak. Planen skal inngå i som en sentral
plan i kommunens planstrategi.

Prosjektleder skal inneha kompetanse til å gjennomføre prosessen med å utvikle og etablere
en helhetlig oppvekstforståelse og samhandlingskompetanse som skal resultere i ny
oppvekstplan. Med det mens også faglig, administrativ og økonomisk implementering i alle
enheter/tjenester:

. Kultur

. Skole

. Familesenter/barnevem

. Frivillg sektor

. Planutvikling

. Barehage

. Integrering

Prosjektperiode
Prosjektperioden er fra høst 2012 og hele 2013. Dette innebærer oppstart august 2012, og at
oppvekstplanen ferdigstiles og legges frem for Kommunestyre før økonomiplanen legges
frem desember 2013.

Budsjett og finansieringsplan

Sumene nedenfor er for hele prosjektperioden, august 2012 - desember 2013.

Kostnader

Beskrivelse tiltak/aktivitet Kommunal konto 2012 2013

Lønnsutgifter: 1010-1090 400000 700000
- Prosjektleder

Administrative utgifter og bruk av 1100-1299 30000 400000
egen fagkompetanse

Kjøp av tjenester fra andre 1300-1490 300000

Sum kostnader totalt 430000 1400000
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Inntekter
2012 2013

Fauske kommune 130000 400000

Fylkesmanen i Nordland 300000 1 000000

Sum inntekter 430.000 1400000

Fauske kommune søker skjønnsmidler til prosjektstillng for gjennomføring aven tverraglig
og tverretatlig oppvekst- og samandlingsprosess som skal resultere i ny oppvekstplan for
Fauske kommune. Det søkes om skjønnsmidler på totalt kr 1.300.00,- for prosjektperioden
høst 2012 - 2013.

Med hilsen Fauske kommune ved
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Are Rolandsen

Enhetsleder skole
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Inger Lise Evenstrøm
Enhetsleder barehage
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Irene Larssen
Enhetsleder barne- og familieenheten
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FIkehelser dgiver
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NaVplp~jeltet
Oppvekstplan for Fauske kommune - "Vårres unnga - Vårres framtid"

Måfniéd prosjektforYerltetresiJltt

R Bfektivisering W Kvalitet-/tjenesteutvikling
Hi:flimI.(IeimãIOg mãl9ruppe

Hovedmål: Fauske kommune skal utvikle og etablere en helhetlig oppvekstforståelse og samhandlingskompetanse. Det konkrete resultat av
denne prosessen og dette arbeidet skal bli en Oppvekstplan for Fauske kommune.
Delmål:Oppvekstplanen for Fauske kommune skal legge til rette for en god start i livet og en god oppvekst for barn og unge.
1. Alle barn og unge skal vokse opp i et godt og trygt miljø

2. Alle barn og unge skal ha engasjerte og trygge voksne i sin oppvekst

3. Alle barn skal utvikle gode fysiske, psykiske og sosiale kvaliteter

Virkemidler

R Organisatoriske

R Kommunikasjon og innbyggerretting

r Kommunikasjon og innbyggerretting

Sektorer

R Annet

r Landbruk

R Areal/arealplanlegging

R Grunnskole

R Kultur

r Pleie og omsorg

r Sosialtjenester

R Hele kommunen

Tidsplan (oPPStartJ avslutning)
Høst 20121desember 2013

r Konkurranseutsetting

¡; Styringssystemer

R Barnevern

r Natur og m ilje

R Barnehage

¡; Kommunehelse

r Kulturminne

r samferdsel

r Tilrettelegging og bistand for næringslivet

Aktvjt~pJan(h"aLqãr)
1. Etablering av prosjektorganisasjon/prosjektorganisering.
2. Planlegge og etablere arbeidsgrupper på de ulike oppvekst- og fokusområder.
3. Resultatene fra arbeidsgruppene fremstiles i en Oppvekstplan for Fauske
kommune
4. Forslag på Oppvekstplanen for Fauske kommune ferdigstiles og legges frem for
Kommunestyre før økonomiplanen legges frem desember 2013.

Tidligere tildelt skjønnsmidler til prosjektet kr
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Direkte prosjektkostnader 1 100000

Utgifter ti drift av tiltak 430000

Andre kostnader 300000

Inkl. mva ,

Totalsum for prosjektet 1 830 000
,'..." ,,',', "

2012
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"

Finansieringsplan '" ',',,'.,,".

Egne midler 530 000

Andre offentlge midler

Andre private midler

*) Søknadbeløp skjønn 1 300 000

Totalsum for prosjektet 1 830.000
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