
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 
 
Tid: 03.09.2020 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Webinar (kl. 10.00 - 11.15) 
Refleksjon webinar (kl. 11.15 - 11.45) 
Lunsj (kl. 11.45 - 12.15) 
Tema: Familiens hus (kl. 12.15 - 12.45) 
Saksliste fra kl. 13.00 
 
Orientering om forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for ny samfunnsplan 
v/areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen 
Orientering om folkehelseoversikten v/areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen og 
folkehelserådgiver Lena Holmstrøm 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2020 
Sak nr. Sakstittel  
025/20 Godkjenning av møtebok  
026/20 Referatsaker i perioden  
027/20 Folkehelsa i Fauske 2020  
028/20 Fauske Familiesenter - Rapportering aktivitet 2019  
029/20 Festivaltilskudd - Fauske Bluesklubb  
030/20 Gårdshistorier bind IV - forlengelse av engasjement  
031/20 Nordland Fylkeskommunes kulturpris 2020  
032/20 Søknad om ekstraordinært driftstilskudd  
033/20 Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 2020  
034/20 Samhandlingsplan for Oppvekst og Kultur, 2020 - 2024  
 
 
 
Fauske, 27.08.20 
 
 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/9074     
 Arkiv sakID.: 20/1371 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
025/20 Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
28.05.2020 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 28.05.2020 1443041 

03.07.2020 Møteprotokoll O3-20_OFF 1447073 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 28.05.2020 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2020 Til kl. 13:45 Møtested: Kommunestyresalen, 
administrasjonsbygget 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Trine Nordvik Løkås AP 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Øystein Gangstø SP 

 

Varamedlemmer Parti 
Michael Sagnes FRP 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Erik Alvestad 
Inger-Lise Busch Hansen 
Ketil Hugaas 
Marlen Rendall Berg 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Tema: Enhet skole v/enhetsleder Inger-Lise Busch Hansen og skolefaglig rådgiver Erik 
Alvestad 

Merknader til dagsorden: 

· Ekstra referat 
· Trine Nordvik Løkås (AP): 

I referatsak fra Frivilligsentralen er det spørsmål om å beholde midler. Bør den settes 
opp som sak? 
 
RS4 ble enstemmig satt opp som egen sak. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Side 2 
 

 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 28.05.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kassandra B. Petsas 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
012/20 Godkjenning av møtebok  

013/20 Referatsaker i perioden  
014/20 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fauske kommune 

2020 
 

015/20 Prolongering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
friluftsliv 

 

016/20 Festivaltilskudd 2020  

017/20 Kulturstøtte 2020  
018/20 Kontingent kulturskolen - vår 2020 fra 12. mars  

019/20 Kommunal planstrategi 2020-2023  
020/20 Foreldreundersøkelse i barnehagene i 2019  

021/20 Årsmelding for barnehager i Fauske kommune 2019  
022/20 Barnehageopptaket 2020  

023/20 Klage på tilbud om barnehageplass Unntatt 
offentlighet 

024/20 Aktiv sommer - Økonomisk bevilgning 2020  
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012/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 012/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
 
 
013/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
RS4 som egen sak. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 013/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
014/20: Tilstandsrapport for grunnskolen i Fauske kommune 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Tilstandsrapport for 2020 tas til orientering.  
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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OPKU- 014/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Tilstandsrapport for 2020 tas til orientering.  

 
 
 
015/20: Prolongering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Dagens kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv, generell del, prolongeres og vil 
derfor gjelde ut 2021. 
 
Den nye planen utarbeides i et samarbeid mellom enhet kultur, folkehelserådgiver og 
planavdeling.   
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 015/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Dagens kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv, generell del, prolongeres og vil 
derfor gjelde ut 2021. 
 
Den nye planen utarbeides i et samarbeid mellom enhet kultur, folkehelserådgiver og 
planavdeling.   

 
 
 
016/20: Festivaltilskudd 2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Det deles ikke ut festivaltilskudd for 2020 på grunn av den pågående koronapandemien 
som fører til bortfall av all festivalaktivitet i Fauske kommune.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 016/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Det deles ikke ut festivaltilskudd for 2020 på grunn av den pågående koronapandemien 
som fører til bortfall av all festivalaktivitet i Fauske kommune.  

 
 
 
017/20: Kulturstøtte 2020  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Fauske kommune tildeler kr. 306.300.- av en pott på kr. 449.000.- i Grunntilskudd og  
    Tilskudd til særskilte kulturtiltak i 2020 ihh til tabellen i Rådmannens vurdering. 
 
Beløpene posteres på konto 1470.3520.3800.OK356 for idretts- og friluftsorganisasjoner 
og konto 1470.3500.3850.OK356 for øvrige allmenne- og musikkorganisasjoner. 
 
2. Før utbetaling skal det utarbeides partnerskapsavtaler. 
 
3. Kr. 142.700.- avsettes som reserve for eventuelt senere innkomne tiltak som kan 
være berettiget til støtte. 
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 017/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune tildeler kr. 306.300.- av en pott på kr. 449.000.- i Grunntilskudd og  
    Tilskudd til særskilte kulturtiltak i 2020 ihh til tabellen i Rådmannens vurdering. 
 
Beløpene posteres på konto 1470.3520.3800.OK356 for idretts- og friluftsorganisasjoner 
og konto 1470.3500.3850.OK356 for øvrige allmenne- og musikkorganisasjoner. 
 
2. Før utbetaling skal det utarbeides partnerskapsavtaler. 
 
3. Kr. 142.700.- avsettes som reserve for eventuelt senere innkomne tiltak som kan 
være berettiget til støtte. 

 
 
 
018/20: Kontingent kulturskolen - vår 2020 fra 12. mars 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

På bakgrunn av situasjonen med koronapandemien, gis det reduksjon i kontingenten for 
kulturskolens elever slik: 
 

· Full reduksjon for elevene i Marmorbandet fra 23. mars og ut vårsemesteret 
· 20 % reduksjon for fiolin-, sang-, teater- og billedkunstelever i perioden 23. mars 

til 17. mai 
· 20 % reduksjon for piano-, gitar- og musikkteorielever i perioden 23. mars og ut 

vårsemesteret 
· Elever som velger nettundervisning fra 18. mai, i stedet for oppmøte ved 

kulturskolen, gis ikke videre reduksjon i kontigent 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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OPKU- 018/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

På bakgrunn av situasjonen med koronapandemien, gis det reduksjon i kontingenten for 
kulturskolens elever slik: 
 

· Full reduksjon for elevene i Marmorbandet fra 23. mars og ut vårsemesteret 
· 20 % reduksjon for fiolin-, sang-, teater- og billedkunstelever i perioden 23. mars 

til 17. mai 
· 20 % reduksjon for piano-, gitar- og musikkteorielever i perioden 23. mars og ut 

vårsemesteret 
· Elever som velger nettundervisning fra 18. mai, i stedet for oppmøte ved 

kulturskolen, gis ikke videre reduksjon i kontigent 

 
 
019/20: Kommunal planstrategi 2020-2023 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering.  
 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 042/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 044/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 032/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Helse- og omsorgsutvalg 27.05.2020: 
 
 
Behandling: 
John Harald Løkås (AP) fremmet følgende forslag: 
Saken tas til orientering med følgende presisering: 
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Det er viktig at kommunens 3 råd (eldre-, FUN og ungdomsråd) kommer tidlig inn i 
planprosesser. 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 013/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Saken tas til orientering med følgende presisering: 
Det er viktig at kommunens 3 råd (eldre- FUn og ungdomsråd) kommer tidlig inn i 
planprosesser. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 019/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
 
 
020/20: Foreldreundersøkelse i barnehagene i 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 020/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
021/20: Årsmelding for barnehager i Fauske kommune 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 021/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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022/20: Barnehageopptaket 2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 022/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
023/20: Klage på tilbud om barnehageplass 
 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
OPKU- 023/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune opprettholder vedtak med tilbud om barnehageplass for NN i NN 
barnehage med oppstartsdato 15.08.2020. 

 
 
024/20: Aktiv sommer - Økonomisk bevilgning 2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Oppvekst- og kulturutvalget ønsker at det gjennomføres så mye som det lar seg gjøre av 
aktiviteter i løpet av sommerferien. Beløpet på 150 000 står. 
 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
OPKU- 024/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Oppvekst- og kulturutvalget ønsker at det gjennomføres så mye som det lar seg gjøre av 
aktiviteter i løpet av sommerferien. Beløpet på 150 000 står. 

 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/12455     
 Arkiv sakID.: 20/1371 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
026/20 Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Barnevernstjenesten - Månedsrapport mai 2020 
 
 
2, Kvittering på innsendt høringssvar på Skoleeierne i Salten-kommunene Bodø, Beiarn, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 
 
 
3, Kommunal planstrategi 2020-2023 og forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 

 

 
Tjenesten er tilbake i normal drift, med oppmøte på kontoret som hovedregel. Ingen økning 
av antall meldinger etter åpning av skole og barnehage. 
 
 
Fauske den 01.06.2020 
 
Ulf Flønes 
Barnevernleder 

 

 

FAUSKE 
KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
MAI 2020 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

 
 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak   

 

11 20 Hittil i år: 59 63 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

5 
 
2 

8 
 
 
5 
 
 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

17 
 

14 

13 
 
 
27 
 
 
 

Undersøkelser innledet: 
 

2 6 Hittil i år: 40 42 

Undersøkelser sluttført: 
 

7 13 Hittil i år: 45 43 

Av disse - sluttført innen frist: 
 

7 13 Hittil i år: 43 43 

Status pr 31.05      

Venter på undersøkelse: 
 

3 3   

Under undersøkelse: 23 21   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke 

iverksatt 

 
0 

 
 
2 
 

  

   
 

Tiltak totalt for Fauske kommune 
 

 Pr d.d Samme tid i fjor 
Barn plassert i fosterhjem:          21          24 
Barn plassert i institusjon:            2               2 
Barn hjelpetiltak 0 - 18 år :          42            48 
Tiltak ettervern over 18 år:          11                                                                          11    

http://riskmanager/


Høringens saksnummer: 20/258
Høring: Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
Levert: 30.06.2020 17:13:52
Svartype: 
Jeg svarte som: Kommune
Avsender: Skoleeierne i Salten-kommunene Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål,
Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.
Kontaktperson: Linn Normann Godtfredsen
Kontakt e-post: linn@rkksalten.no

Kvittering på innsendt høringssvar på Høring NOU
2019: 23 Ny opplæringslov

17 – Retten til et minste antall timer med opplæring

• Lovforslaget åpner i teorien opp for større fleksibilitet enn det vi har i dag.

• De opprettholder at Kunnskapsdepartementet skal definere antall timer
opplæringen skal ha, og hvordan timene skal fordeles.

• De binder samtidig fleksibiliteten til 10 % av timene i et fag.

• Vi mener at dette er for lite fleksibilitet. Det er spesielt elever som har
utfordringer på skolen vi mangler fleksibilitet til å ivareta hensiktsmessig.

20 – Plikt til å delta aktivt i opplæringen, oppfølgings-plikt og om lekser

Kan bli vanskelig å følge opp uten at det tilføres øremerkede midler. Mindre
kommuner har ikke de personalmessige ressursene, kompetansen eller
fasiliteter til å kunne følge opp elever på den måten loven legger opp til.

23 – Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Ønsker å videreføre og presisere foreldrenes straffansvar. Dersom denne
tas bort er det utelukkende barnevernslovens bestemmelser som kan
brukes for å gripe inn dersom foresatte aktivt holder barn borte fra
opplæringen.

24 – Rett til videregående opplæring

til §6.1 og §3.1: Det er positivt at elever med mangelfull
grunnskolekompetanse kan få tilbud om et år ekstra, og egentlig helt
nødvendig dersom det skal bli bedre gjennomføring i videregående skole.

28 – Oppfølging der læreren ikke er tilstede sammen med elevene (fjern-
undervisning)



til §13.3: Veldig positivt at vi kan ta i bruk fjernundervisning som en del av
den ordinære undervisningen. I en framtid der vi tror det blir vanskeligere å
skaffe lærere med nødvendig kompetanse kan dette være en måte «å
berge» de små skolene og også bosetting i distriktene.

31 – Universell opplæring og individuell tilrettelegging

Viser til punkt 31.5.4.3 Individuell tilrettelegging og rett til personlig
assistanse. I høringsnotatet kommer det frem at en elev kan ha både
tildeling av assistent gjennom opplæringsloven og helse og
omsorgstjenesteloven. Det er av stor betydning for forvaltningen at det
kommer tydelig frem når assistent skal tildeles etter de ulike lovhjemlene.
Det må ikke være tvil om hvilken lovhjemmel som skal benyttes. Det
handler også om kostnads-føring av utgiftene, og KOSTRA rapportering.
Dersom det ikke er tydelig hvor utgiftene skal føres, vil kommunene kunne
rapportere forskjellig, og det blir usikkerhet/feilmargin i
sammenligningsgrunnlaget mellom kommuner.

I lovforslaget står det i § 10-9 personlig assistanse; elevar som treng
personleg assistanse for å delta i opplæringa, har rett til slik assistanse. I
høringsdokumenter kommer det utydelig frem hva som skal ligge til grunn
og hvordan det kan søkes etter personlig assistanse. I forhold til et
likhetsprinsipp bør det tydeliggjøres hva som utløser en slik rettighet, for å
unngå ulike vurderinger mellom skoler og kommuner.

36 – Skolemiljøet til elevene

Det kan gjerne presiseres krav til det fysiske uteområdet fordi utemiljø
kan ha stor betydning for det psykososiale miljøet. Det samme vil
gjelde for det fysiske innemiljøet (garderober etc.)

Det bør vurderes om en-ukes fristen er formålstjenlig og til elevens
beste (OBS kommunikasjon FM – kommune)

En-ukes fristen er utydelig og uklar formulert.

§ 11-3 sier at skolen er ansvarlig for tiltak mens § 11-6 sier at FM skal
avvise saken om den ikke er tatt opp med rektor.

37 – Skadeforebygging og ordenstiltak

Utvalget støttes med følgende merknad: Vi ser at det er mangel på
ressurser i skolen som innebærer økt forebygging. Slik loven står i dag
settes det inn ressurser på kontroll og dokumentasjon framfor forebygging.

39 – Faglig ansvar for opplæringen og bruk av assistenter og vikarer

Assistenter i opplæringen: Assistenter kan hjelpe til med praktiske og
sosiale utfordringer og i selve opplæringen. Sosiale utfordringer krever mye
kompetanse og klokskap hos den voksne. Hvem skal følge opp
assistentenes jobb og utvikling?



42 – Skolefritidsordningen, oppfølgings-tjenesten og annen virksomhet etter
loven

I forslaget til ny opplæringslov – NOU 2019:23 – som ble levert fredag 13.
desember - foreslås det å flytte bestemmelsen om musikk- og kulturskole ut
av opplæringsloven og inn i kulturloven. I dag er det slik at ifølge
opplæringsloven § 13-6 skal alle kommuner ha et musikk- og
kulturskoletilbud, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner.

Skoleeierne i Salten sin entydige anbefaling er at kulturskolen fortsatt skal
være hjemlet i opplæringsloven, og videre styrkes med forskrift. For å
styrke forventningene om samarbeid mellom kulturskole og grunnskole,
bør kulturskolen inngå som en del av grunnopplæringen.

Vi ser at kulturskolen er en del av opplæringsloven for at våre barn og unge
skal oppleve:

sammenheng og helhetlig opplæring i kommunene

felles dannelsesarena for barn og unge i kommunene

At grunnskolen får nyte godt av kunst- og kulturfaglig kompetanse

Opplæringslovens kunnskapspolitiske forankring til kulturskolene bidrar til
å styrke samarbeidet med skoleverket. At kulturskolelærerne også har vært
omfattet av loven gjør det enklere for den enkelte kommune å utarbeide
gode samarbeidsformer. I dag er det også slik at kulturskolens
arbeidstidsbestemmelser er knyttet opp mot arbeidstidsbestemmelsene i
skoleverket ellers.

Mange organisasjoner arbeider for en forskrift knyttet til § 13-6 i
opplæringsloven, en forskrift som skal si noe om egenbetaling, ventelister,
styring og kompetansekrav for rektorer og lærere. I dagens kulturlov er det
ikke gitt rom for at departementet kan utforme forskrifter til kulturloven.
Det vil si at i en framtidig kulturlov etter samme mal vil det ikke være mulig
å utarbeide forskrifter. 

Argumenter mot å flytte bestemmelsen om kulturskolen ut av
opplæringsloven:

Synergiene av å være omfattet av samme lovverk som
grunnopplæringen: 
- Kombinerte stillinger og utnyttelse av felles ressurser i kommunene 
- Økt kompetanse i estetiske fag for grunnskolen 
- Opplevd sammenheng for elevene 
- Arbeidstidsbestemmelse i kulturskolen baserer seg på grunnskolen
sine.

Fagfornyelsen strekker som mot kulturskolene på elev-, lærer- og



organisasjonsnivå. Det vil være en selvmotsigelse å flytte kulturskolen
til kulturloven.

Det er nødvendig å kreve politiattest av ansatte i kulturskolen. Dette
kravet faller bort ved flytting til kulturlov.

Det er bred enighet om at det må knyttes en forskrift til
“kulturskoleloven”. Dette er ikke mulig i kulturloven.

Alt lovverk om skole og utdanning bør tilhøre samme departement

Å flytte kulturskolene fra opplæringslov til kulturlov kan komme til å
undergrave intensjonene i det faglige og strukturelle arbeidet som nå gjøres
på utdanningssiden i kommunene, og i arbeidet med å utvikle fremtidens
kulturskole i nært samarbeid med grunnskole, SFO, voksenopplæringen og
kommunen ellers.

I forskningsrapporten (telemarksforskning) fra 2019, Kultur + skole = sant
etterspørres det tydeligere styringssignaler fra staten. Dette er viktig for å
gjøre kulturskolen i stand til å være en sentral del av en kulturell grunnmur,
en dannelsesarena for barn og unge, et alternativt skolerom og den
viktigste kunstfaglige opplæringsarenaen for barn og ungdom.

45 – Grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne

å videreføre retten til grunnskoleopplæring for voksne som trenger slik
opplæring. Det lovfestes at det i vurderingen av om en voksen trenger
grunnskoleopplæring, skal tas hensyn til tidligere opplæring, behovet for ny
opplæring på grunn av skade eller sykdom og hva den voksne mener. Det
presiseres i loven at behovet kan være knyttet til fag eller grunnleggende
ferdigheter. Se forslag til § 17-1 - Viktig at flyktninger fra andre får rett til
grunnskoleopplæring i Norge, selv om de har grunnskole godkjent fra
hjemlandet. Fag og nivå ofte ulikt norsk standard. I forhold TIL VGO, trenger
disse å ta grunnskolen på nytt for å ta relevante fag og grunnlag for VG.

å videreføre retten til videregående opplæring for dem over 25 år som har
fullført grunnskolen, men som ikke har fullført videregående opplæring, og
dem som har videregående opplæring fra utlandet som ikke blir godkjent i
Norge. Se forslag til § 17-2 første avsnitt første og tredje setning – Det bør
komme direktiver slik at det ikke er opp til hvert enkelt fylke – Dette
fungerer ikke optimalt i Nordland.

å presisere i loven at fylkeskommunen skal tilby opplæring i den ordinære
voksenopplæringen dersom den ikke kan formidle læreplass til voksne og at
de ordinære reglene om opplæring i bedrift gjelder for voksne som får
opplæring i bedrift, se forslag til § 17-2 tredje avsnitt - Hva menes her – skal
fylkeskommunen skal dekke noe?

en bestemmelse om at kommunen og fylkeskommunen kan fastsette lokale
regler om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for de voksne elevene, se



forslag til § 18-7 – ? Uklart

å innføre krav om universell opplæring til erstatning for dagens krav om
tilpasset opplæring, se forslag til § 18-3 første avsnitt - Diffust s. 610

50 – Opplysningsplikt, veiledningsplikt og innhenting av opplysninger mv.

Viktig at opplysningsplikten til barnevernet videreføres. Plikten bør gjelde
alle som jobber i skolen, også vaktmester, renholdspersonalet, merkantilt
og de som har skoleskyss.

51 – Klageadgang og klageinstans

Har kommunene kompetanse til å være både vedtaksinstans og
klageinstans?

52 – Statlig tilsyn med kommunene

Det er greit med statlig tilsyn. Samtidig må det legges til rette for god dialog
mellom fylkesmannen og kommunene om tema for tilsyn, slik at
kommunen har større delaktighet gjennom hele prosessen.

Tilsynene kan være todelte:

- Ut fra statlige føringer slik som i dag

- Med utgangspunkt i kommunale satsninger

53 – Reaksjoner ved brudd på opplæringsloven

Vurdere om straff skal gjøres mot den enkelte lærer og leder, eller om
rettssubjektet skal være kommunen.

56 – Konsekvenser av lovforslaget

Sikre at de økonomiske betingelsene er til stede for å oppfylle kravene i ny
opplæringslov

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.
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Kommunal planstrategi 2020-2023 og forslag til planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel 
 
Kommunal planstrategi 2020-2023 skal være et verktøy for å styre samfunnsutviklingen i 

kommunen, og innebærer en prioritering av planoppgaver for kommunestyreperioden. Plan- 

og bygningsloven § 10 og § 11 åpner opp for å kombinere arbeid med kommunal 

planstrategi med oppstart av revidering av kommuneplanen. Forslag til planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel slås dermed sammen med utarbeiding av kommunal 

planstrategi.  

 
Kommunal planstrategi 2020-2023 

Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-, som lyder slik;  

 

§ 10-1.Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 

drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 

planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige 

og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred 

medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i 

kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller 

deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 

Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye 

arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 



 

 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være 

del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11 

 

I planstrategien skal de strategiske valgene drøftes, og det skal ikke vedtas konkrete mål 

eller strategier. I forbindelse med vurdering av planoppgavene for kommunestyreperioden, 

må det tas stilling til om kommunen har plankapasitet administrativt til å utføre oppgavene 

som vedtas i strategien.  

 

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  

I Fauske kommunes kommunale planstrategi 2017-2020 ble det vedtatt å utarbeide ny 

kommuneplanens samfunnsdel i løpet av kommunestyreperioden. På grunn av 

kapasitetsmangel administrativt ble ikke dette gjennomført, og planoppstart starter nå. 

Kommuneplanens samfunnsdel ble sist utarbeidet i 2011, og gjennomgikk en mindre revisjon 

i 2015. Nye nasjonale og regionale føringer og økonomiske forutsetninger i kommunen, tilsier 

at det er behov for en revisjon av samfunnsplanen. Ved å slå sammen prosessene med 

kommunal planstrategi og planprogram kommuneplanens samfunnsdel, sparer 

administrasjonen tid og ressurser.  

 

 
Figur: Kjennetegn ved kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen.  

 

Forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel legges fram for alle råd og utvalg. Det er Plan- og utviklingsutvalget som vedtar 

å legge dokumentene ut til høring og offentlig ettersyn, samt vurderer revidert forslag – før 

vedtak og fastsetting skjer i kommunestyret. De politiske råd og utvalg oppfordres til å 

komme med sine innspill skriftlig innen høringsfristen 21. oktober 2020.  

 
Framdriftsplan: Utarbeiding, høring og fastsetting av planprogram 

Hva? Når? Hvem? 



 

 

Saksframlegg med tilhørende 

dokumenter sendes for politisk 

behandling. 

19. – 25. august 

2020 

Politisk sak til Plan- og 

utviklingsutvalget. Utgående 

brev til resterende råd og 

utvalg.  

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram 

2. september 

2020 

Helse- og omsorgsutvalget 

 

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram 

3. september 

2020 

Oppvekst- og kulturutvalget 

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram for politisk 

behandling 

8.september 2020 Plan- og utviklingsutvalget 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram (seks uker), innhenting av 

synspunkter og offentliggjøring av 

forslag til kommunal planstrategi (30 

dager) 

9. september – 

21. oktober 2020 

Alle råd og utvalg, statlige og 

regionale myndigheter, 

nabokommuner og 

allmennheten. 

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram  

9. september 

2020 

Eldrerådet 

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram   

10. september 

2020 

Kommunalt råd for personer 

med funksjonsnedsettelse 

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram  

23. september 

2020 

Formannskapet 

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram 

25. september 

2020 

Ungdomsrådet 

Forslag til kommunal planstrategi og 

forslag til planprogram for ny 

samfunnsplan legges fram 

1.oktober 2020 Kommunestyret 

Vurdering av merknader til 

planprogrammet  

21. oktober – 3. 

november 2020 

Administrativ prosjektgruppe 

og prosjektleder 

Levering av revidert planprogram for 

gjennomgang 

3. november 2020 Plan- og utviklingsutvalget 

Offentliggjøring av forslag til kommunal 

planstrategi 2020-2023 på kommunens 

hjemmesider 

10. november 

2020 

Prosjektleder 

Gjennomgang av revidert planprogram  17. november 

2020 

Plan- og utviklingsutvalget 

Fastsetting av planprogram og vedtak 

av kommunal planstrategi (Det må 

gjøres to ulike vedtak; vedtak av 

kommunal planstrategi og fastsetting av 

11. desember 

2020 

Kommunestyret 



 

 

planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel). 

 
 
Det vises til vedlagte dokument «Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 og forslag til 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel», og dets tilhørende vedlegg.  
 
Innspill til forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel sendes postmottak@fauske.kommune.no, innen 21. oktober 2020. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Geir Mikkelsen       Liss-Ane Simonsen 
Rådmann        Areal- og samfunnsplanlegger 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Vedlegg 4 - innspill fra Norsk Friluftsliv  

Vedlegg 5 - innspill fra Salten Friluftsråd  

Vedlegg 6 - interne planer i organisasjonen  
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1. Planstrategien – kort fortalt  
Utarbeiding av kommunal planstrategi ble en lovpålagt oppgave i 2008, og skal utføres etter 
hver konstituering av nytt kommunestyre. Fauske kommune har utarbeidet to slike 
strategidokument tidligere. Den kommunale planstrategien skal beskrive behovet for planer i 
kommunestyreperioden, og er ment å være et verktøy for å styre samfunnsutviklingen i ønsket 
retning. Det skal drøftes og prioriteres planoppgaver på overordnet nivå for 
kommunestyreperioden, og synliggjøre de politiske prioriteringene for perioden. Planstrategien 
er hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1, som lyder slik;  

 Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov 
i valgperioden.  

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra 
statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred 
medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i 
kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller 
deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 
Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye 
arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være 
del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.  
 
I planstrategien skal de strategiske valgene drøftes, og det skal ikke vedtas konkrete mål eller 
strategier. I forbindelse med vurdering av planoppgavene for kommunestyreperioden, må det 
tas stilling til om kommunen har plankapasitet administrativt til å utføre oppgavene som vedtas 
i strategien.  

1.1 Planoppstart av ny samfunnsplan i forbindelse med 
kommunal planstrategi 
I Fauske kommunes kommunale planstrategi 2017-2020 ble det vedtatt å utarbeide ny 
kommuneplanens samfunnsdel i løpet av kommunestyreperioden. På grunn av 
kapasitetsmangel administrativt ble ikke dette gjennomført, og planoppstart for ny 
samfunnsplan påbegynnes derfor nå (dokumentets siste del – forslag til planprogram av 
kommuneplanens samfunnsdel). Prosessene slås sammen for å spare tid og ressurser. Det 
vises til plan- og bygningsloven § 10-1 og § 11 som åpner opp for at oppstart av arbeid med 
kommuneplanen kan være en del av kommunal planstrategi. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/id556722/
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Figur: Kjennetegn ved kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen.  

1.2 Plansystemet i kommunen  
Det kommunale plansystemet er bygd opp slik at man har en overordnet kommuneplan, som 
er bestående av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Plansystemet 
revideres på bakgrunn av planstrategien. 

  

Figur: Framstilling av rulleringskravet til de ulike type planene i plansystemet.  

Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i kommunen. Den skal brukes 
strategisk, og gi rammer for virksomhetens planer og tiltak. Kommuneplanens handlingsdel 
og økonomiplanen med årsbudsjett kobler oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel til 
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den økonomiske planleggingen. Fra kommuneplanen springer det ut kommunedelplaner 
(tematiske/samfunns- eller arealdelplaner) for spesifikke områder eller fag. Gjennom 
tematiske planer (fag/temaplaner) utvikles strategier og tiltak som grunnlag for prioritering i 
handlings- og økonomiplan.  

1.3 Begrepsavklaring 
Plan = Vi bruker begrepet plan når det er behov for politisk vedtak om å endre eller videreføre 
politikk (mål og strategier), eller vedta en ny kurs.  

Revidering = Planen revideres ved å se på hele eller deler av planen, oppdateres med ny 
kunnskap og det vurderes endring av satsingsområder og prioriteringer. 

Prolongering = Planen videreføres uten endringer. 

2. Prosjekter som påvirker planbehov og 
prioriteringer i planstrategien  

Aldersvennlige lokalsamfunn 
Fauske kommune ble i 2019 tatt opp i KS kommunesatsing Aldersvennlig lokalsamfunn. 
Gjennom nettverkdeltakelse får kommunen anledning til å medvirke til utvikling av et nasjonalt 
nettverk og modeller for aldersvennlige lokalsamfunn. Aldersvennlige lokalsamfunn handler om 
å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende 
befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal 
kunne delta i samfunnet. Nærmiljøer og lokalsamfunn må utvikles slik at de legger til rette for 
aktivitet og deltakelse for alle, og der det føles trygt å bli eldre.  Det er etablert både en 
prosjektgruppe og en styringsgruppe som består av administrasjonen, politiske representanter 
og frivillighetssentralen. Et fokus på aldersvennlige lokalsamfunn, vil i større grad bringes inn i 
framtidig planarbeid. Dette forventes også av regjeringen (ref. Nasjonale forventninger 2019-
2023 og Meld. St. 2017-2018 Leve hele livet).  

Boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal planlegging 
Kommunen er deltaker i samarbeidsprosjektet Boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal 
planlegging, sammen med kommunene Vefsn, Vågan og Sortland, samt Fylkesmannen i 
Nordland og Husbanken. Prosjektperioden varer ut 2021, og målsetningene for arbeidet er 
som følger:  

1) Å arbeide frem egnet kunnskapsgrunnlag på boligområdet og det boligsosiale området. 
2) Arbeide for at boligsosiale hensyn integreres i kommunens planverk. 
3) Gjennom helhetlig tilnærming iverksette tiltak i tråd med målsettingene i den nasjonale 

strategien «Bolig for velferd». 
4) Utarbeide temaplan. 

I kommunestyrevedtak av 22.03.18 vedtok daværende kommunestyre at kommunen skal 
utarbeide en boligpolitisk plan, som integrer Fauskes allerede boligsosiale plan. Gjennom 
prosjektet vil kunnskapsgrunnlaget for den boligsosiale planen fornyes og innlemmes i 
boligpolitisk plan. Enhet plan og utvikling innehar prosjektlederstillingen, men omtrent alle 
kommunens enheter og avdelinger er involvert i prosjektet.   
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Urban trigger – sentrumsutvikling  
Fauske kommune har hatt som målsetting å få til en fremtidsrettet utvikling av sentrum, hvor 
blant annet arbeid med omlegging av E6 og RV80 har vært en viktig del. I den forbindelse ble 
det opprettet et samarbeid med arkitektutdanningen ved NTNU. I 2019 besøkte NTNUs 
studenter Fauske, der de hadde som oppdrag å kartlegge kommunen, og se hvordan man kan 
få til en moderne utvikling i et bysenter, der befolkningen bor og bruker sentrum langt mer enn 
hva som gjøres i dag. Studentene skulle skape seg et bilde om hva som er behov for å gjøre 
for å utvikle sentrum, og prosjektet skulle resultere i et framtidsscenario om hvordan Fauske 
sentrum kan se ut i 2040. Det ble gjennomført bedriftsbesøk, befaringer og forelesninger med 
studentene.  

Resultatet etter kartleggingen er samlet på disse nettsidene: 
http://www.urbantriggers.net/previous-student-projects/ 
https://urbantriggers2019.github.io/Blog/home.html   

Å arbeide videre med datagrunnlaget blir en viktig del av kommunens planarbeid framover. 

Fra bru til bru – omlegging av E6 og RV80  
E6 og Rv80 utgjør en stor del av Fauske sentrum. Denne delen av sentrum har over lang tid 
vært preget av nedleggelse av butikker og fraflytting. Bakgrunnen for dette er selvfølgelig 
sammensatt, men den stadig økende trafikken, og da spesielt tungtransport er en viktig årsak. 
Prognosene for framtiden tilsier at tungtrafikken kan øke opp mot 80% fram mot 2040. 
Bakgrunnen for dette er myndighetenes ønske om en kraftig økning i sjømatproduksjonen, og 
økt netthandler. Det arbeides med å få omlegging av E6 og RV80 inn i Nasjonal transportplan 
(NTP). Arbeidet med å få dette til er tillagt egen prosjektleder. Fauske kommune har engasjert 
Nordkontakt AS i Bodø for å kartlegge de utfordringer sentrum står ovenfor. Det er etablert en 
målestasjon ved E6 i sentrum. En regner med å få tall som indikerer størrelsen på problemene 
i løpet av 2020. 

3.2. Økonomiske rammebetingelser og forutsetninger  
Fauske kommune befinner seg i en svært vanskelig økonomisk situasjon, med stor avstand 
mellom inntekter og kostnader. Driftskostnadene er ikke bærekraftige, og situasjonen krever 
endringer. Det skal gjennomføres en omstillingsprosess, der det tas ned driftskostnader de 
neste årene. Det skal ansettes en omstillingskoordinator, og det arbeides gjennomgående med 
besparing og kutt for å realisere målet om å få til en god kommuneøkonomi. Rådmannen har 
tidligere uttalt seg i kommunestyret at det tenkes at denne prosessen kan ta opp mot seks år, 
kanskje lengre. I og med at Fauske kommune er kommet i ROBEK registeret, vil det være 
Fylkesmannen i Nordland som vurderer og godkjenner alle låneopptak. Fylkesmannen må 
også godkjenne årsbudsjett.  
Kommunal planstrategi og arbeidet med kommunens planverk vil påvirkes av dette, i tillegg til 
kommunens ressurser og tjenestelevering.  

http://www.urbantriggers.net/previous-student-projects/
https://urbantriggers2019.github.io/Blog/home.html
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3. Overordnede føringer for kommunalt 
planarbeid 

Rammene for kommunal planlegging settes både på nasjonalt og regionalt nivå. I dette 
kapittelet gjøres det en oppsummering av de mest sentrale føringene som påvirker kommunal 
planlegging.   

3.1 Nasjonale føringer 

3.1.1 Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for forvaltning og bruk av arealer i Norge, og gir 
rammene for all arealforvaltning, byggevirksomhet og planlegging. I følge formålsparagrafen 
(§1) er lovens overordnede målsetting å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner. Krav som er gitt direkte i loven er blant annet prinsippet 
om universell utforming, hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår, fremme befolkningens 
helse og motvirke sosiale forskjeller m.m.   

3.1.2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
2019-2023 
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene 
skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og 
legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.   

Regjeringen legger i nasjonale forventninger 2019-2023 vekt på fire store utfordringer: 

- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
- Å skape et trygt samfunn for alle  

En del av forventningsdokumentet utdyper at utbyggingsmønster og transportsystem bør 
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette 
for klima- og miljøvennlige transportformer.  Regjeringen mener det er viktig at hovedtyngden 
av handelsvirksomhet, boligbygging og arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter 
lokaliseres innenfor tettsteder som defineres og avgrenses gjennom kommunal planlegging. 
Det vil kunne bidra til utvikling av levedyktige by- og tettstedssentre og lokalsamfunn, i tillegg til 
å styrke knutepunktene på kollektivaksene. Det er viktig at det i det enkelte tilfeller vurderes å 
legge til rette for fortetting og transformasjon før nye utbyggingsområder tas i bruk, dette for at 
jordbruksareal og viktige natur- og friluftsområder ikke blir omdisponert når det finnes 
alternativer.  

3.1.3 FNs bærekraftsmål  

FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, har regjeringen bestemt skal være det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er derfor viktig at 
bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. FNs 
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bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å blant annet sikre sosial rettferdighet og god
helse, samt å stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Utviklingsmålene har som
agenda å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Å knytte bærekraftsmålene i
større grad opp mot planleggingen vil foregå i arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel,
og deretter «forgreine» seg nedover i kommunens plansystem.

Figur: FNs 17 bærekraftsmål.

3.1.4 Statlige planretningslinjer

- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)
- Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995)
- Statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014)
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016)
- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012)

3.2 Regionale føringer

3.2.1 Fylkesplaner
Når det gjelder de regionale føringene, er det særlig fylkesplanen for Nordland 2013-2025 som
er viktig for kommunenes planlegging. Fylkesplanen har tre målområder: Livskvalitet,
livskraftige lokalsamfunn og regioner, og verdiskaping og kompetanse.

Livskvalitet –et aktivt og inkluderende samfunn. Alle i Nordland skal ha mulighet til å
kunne utvikle sine evner, ferdigheter og interesser og innbyggerne skal ha gode levekår.
Strategier for å følge opp dette er blant annet en god boligpolitikk, styrket barnehage, skoler og
arbeidsplasser til helsefremmende arenaer og inkludere tilflyttere og innvandrere slik at de blir
aktive samfunnsdeltakere.

Livskraftige lokalsamfunn og regioner: Et samfunn som preges av mangfold, entusiasme
og kreativitet. Nordland skal bli attraktivt og det omfatter både fysiske, sosiale, kulturelle,
økonomiske og andre ressursmessige faktorer. Det er et mål at Nordland skal ha attraktive og
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funksjonelle lokalsamfunn og regioner og at befolkningen skal ha tilgang til fleksible og robuste 
utdanningstilbud.  

Verdiskaping og kompetanse: En visjon om et nyskapende Nordland hvor man kan omstille 
seg i takt med omgivelsene. Det er et mål om økt kompetanse og forsknings- og 
utviklingsaktivitet, og befolkningen i Nordland skal ha tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. 
Nordland skal også ha et konkurransedyktig, innovativt og bærekraftig arbeids- og næringsliv. 

Nedenfor er Nordland fylkeskommunes regionale planer og strategidokument:   

- Fylkesplan for Nordland 2013-2025 
- Arealpolitikk i Nordland (kapittel 7 og 8 i Fylkesplanen) 
- Regional plan for Landbruk i Nordland 2018-2030 
- Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 
- Strategi for stedsutvikling  
- Fylkesdelplan for Sjunkan – Misten, barnas nasjonalpark  
- Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011-2020 
- Regional plan om små vannkraftverk i Nordland  
- Regional plan for høstbart vilt og innenlandsfisk 2016-2028 
- Kilder til livskvalitet – regional folkehelseplan for Nordland 2018-2025 
- Kulturstrategi 2018-2021 
- Regional transportplan for Nordland 2018-2029 
- Industristrategi for Nordland 
- Mineralstrategi for Nord-Norge 
- Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021 
- Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020 
- Frivillighetsplan for Nordland  

3.2.2 Saltenstrategiene 2016-2020 
Fauske er en del av Saltenregionen midt i Nordland, og utgjør et fellesskap med ni andre 
kommuner. Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan som er 
knyttet til det regionale samarbeidet i Salten.  

Hovedmål for Saltenstrategiene 2016-2020 er «Vi skal skape verdier som bidrar til trivsel og 
velferd i Salten og nasjonalt, ved å være en attraktiv og konkurransekraftig region i vekst».  

De tre fokusområdene er: 1) Attraktive Salten – bygge merkevare og identitet. 2) 
Kunnskapsbasert næringsutvikling. 3) Infrastruktur:  

Det er igangsatt arbeid med fornying av dette strategidokumentet. Nytt strategidokument 
ventes ferdig i løpet av høsten 2020.  

4. Folkehelsa i Fauske 2020 

Det er et lovkrav etter Folkehelselovens § 5 at kommunene skal utarbeide en oversikt over 
helsetilstanden til befolkningen i kommunen. Oversikten skal være skriftlig og identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen.  

§ 6. Mål og planlegging 
         Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens 
planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- 
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og bygningsloven § 10-1. 
        Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 
fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de 
utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. 
 
Oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske 2020 gir en oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer i Fauske kommune. Oversikten danner grunnlag for å peke ut 
hovedutfordringer knyttet til folkehelsa i Fauske, slik at planleggere og beslutningstakere kan 
rette innsatsen mot områder der behovet er størst. Dette gjør oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer til grunnsteinen i det systematiske folkehelsearbeidet. 
Oversiktsdokumentet kan leses i sin helhet på kommunens hjemmeside under området 
«Folkehelsekommunen» øverst på førstesiden. 

4.1 Utfordringer og muligheter  
Gjennom arbeidet med helseoversikten er disse utfordringer og muligheter i kommunen 
kartlagt:  

4.1.1.1 Kapittel 1 Befolkning 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Om femten år blir det flere eldre enn 
barn og unge i Norge. Det betyr at 
forsørgerbyrden for eldre (65 år eller 
mer) blir større enn forsørgerbyrden 
for barn og unge (0-19 år). 

 Befolkningssammensetningen vil 
virke sterkt inn på hvordan 
boligmarkedet utvikler seg. Flere 
eldre kan føre til press på 
leilighetsutbygging og nedgang i 
behovet for eneboliger. 

 Befolkningssammensetningen legger 
press på dimensjonering av 
tjenester. Riktig antall 
barnehageplasser, skoleplasser og 
helse og omsorgstjenester er viktige 
elementer. 

 SSBs befolkningsframskrivinger 
samsvarer i liten grad med mål om 
økt befolkningsvekst. 

 At folk blir eldre er en ønsket utvikling, og 
et resultat av vellykket velferdspolitikk 
over mange år. Seniorkraften må være 
en del av løsningen i framtidas 
lokalsamfunn. 

 Nye teknologiske løsninger kan bidra til 
at flere eldre kan klare seg lenger i eget 
hjem. 

 Nærheten til Bodø kan ha i seg 
betydelige fordeler for Fauske-
samfunnet. 

 Offentlig, privat og frivillig sektor har 
potensielt god tilgang på kompetanse og 
menneskelige ressurser 
 

 

4.1.1.2 Kapittel 2 Oppvekst og levekår 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Økende sosial ulikhet 
 Økende andel unge med psykiske 

symptomer og lidelser 
 Unge opplever lokalmiljøet lite 

attraktivt 
 Økende grad av overvekt og fedme 

med påfølgende risiko for sykdom 

 Godt fokus på mestring og livskvalitet 
 Videreutvikling av helhetlige tjenester 
 Gjennomgående og systematisk 

vurdering av helsemessige 
konsekvenser i beslutninger 

 Helhetlig regional planlegging som 
fremmer bærekraftig lokal 
samfunnsutvikling 
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 Gode miljø med sunne, tilgjengelige 
og naturgitte rammer for aktivitet 

 

4.1.1.3 Kapittel 3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

 

4.1.1.4 Kapittel 4 Skader og ulykker 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Økende antall hoftebrudd 
 Stor andel av tungtransport i tett 

befolkede områder utgjør høy risiko 
for alvorlige ulykker 
 
 

 
 

 Kvalifisering som trafikksikker 
kommune 

 Fokus på aldersvennlige 
lokalsamfunn 

 Bruke by- og stedsutvikling som 
virkemiddel for å forebygge skade 
samt fremme helse 

 Styrke sentrum som 
utviklingsområde og arena for 
innbyggere i alle aldersgrupper. 

 

4.1.1.5 Kapittel 5 Helserelatert atferd 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Ungdommens opplevelse av egen 
helse 

 Bare en av tre videregåendeelver 
spiser frukt og grønt hver dag, og en 
god del får sjelden i seg slike 
matvarer. 

 Bruken av alkohol øker kraftig i løpet 
av videregående 

 Ungdommens bruk av andre 
rusmidler skiller seg ikke ut fra fylkes-
/landsgjennomsnitt 

 
 

 Gode aktivitetsmuligheter 
 Aktive ungdommer 
 Helsefremmende barnehager og 

skoler 
 Tverrfaglig samarbeid 
 Matpakke-kultur 
 Barnehagene har god kunnskap om 

kosthold og helsefremming 
 Eldrerådet, rådet for 

funksjonshemmede og ungdomsråd 
kan bidra til å løfte fram aktuelle 
problemstillinger på vegne av sine 
målgrupper 

 

4.1.1.6 Kapittel 6 Helsetilstand 
UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 
 Tungtrafikk i sentrum 
 Ungdom er lite fornøyd med 

lokalmiljøet 
 Få friluftsområder tilrettelagt for 

personer med funksjonsnedsettelse 
 Opplevd ensomhet 
 Graden av trivsel i nærmiljøet er 

lavere blant både ungdommer og de 
voksne innbyggerne enn blant den 
øvrige befolkningen i Nordland 

 Noe lav valgdeltakelse 

 Godt drikkevann og god 
drikkevannsforsyning 

 Ny E6-prosjektet 
 Økt fokus på helhetlig 

samfunnsutvikling 
 Gode nærmiljøanlegg 
 Økt foreldrestøtte-satsing 
 Samlokalisering av støttetjenester 
 Opplevelse av sosial støtte er god 

blant innbyggere 18+ 
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 Datagrunnlaget viser at Fauske 
ligger signifikant dårligere an enn 
resten av landet når det kommer til 

o for hjerte-/karsykdom 
o muskel- og skjelettplager 
o psykiske symptomer/lidelser 

for aldersgruppen 15-29 år 
 I forhold til KOLS og astma ligger 

Fauske noe høyere i forhold til resten 
av fylket og landet 

 Bruken av midler ved psykiske 
lidelser, inkludert ADHD- midler, 
utmerker seg i negativ retning 

 Fauske er over snittet i Nordland på 
legemeldt sykefravær, og blant de 10 
kommunene i fylket med høyest 
sykefravær 

 Innbyggernes opplevelse av sosial 
støtte 

 Innbyggere føler seg trygge 
 Eldre som aktive innbyggere og 

samfunnsressurs 
 Naturtilgang 
 Gode og tilgjengelige 

nærmiljøanlegg 
 Helhetlig planlegging som fremmer  

lokal samfunnsutvikling 

 

4.2 Hvordan arbeide videre med helseoversikten? 
Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal hjelpe oss å identifisere 
folkehelseutfordringer og ressurser. Den skal legge grunnlaget for å fatte gode beslutninger og 
utforme tiltak. God dokumentasjon er et godt utgangspunkt for en offensiv og framtidsrettet 
politikk med treffsikre tiltak. Gjennom et systematisk folkehelsearbeid kan vi bli mer treffsikre i 
innsatsen og tiltakene, slik at vi i større grad lykkes i å utjevne sosiale helseforskjeller. 

Viktige grep for oss som kommune blir: 

 Å få alle deler av organisasjonene til å ta et forebyggende og helsefremmende ansvar. 
Helsesektoren kan ikke gjøre dette alene. Dette fordrer en helhetlig politikk der alle 
grener av organisasjonen bidrar i å rette opp utfordringene som denne helseoversikten 
tilkjennegir.  

 Å jobbe mer aktivt med å redusere sosiale ulikheter i befolkningen.  

 Å mobilisere (det øvrige) samfunnet til å ta et ansvar for å skape gode nærmiljøer, der 
mennesker tar ansvar for hverandre og sikrer fellesskap og livskvalitet for flest mulig 

På bakgrunn av helseoversikten har administrasjonen utarbeidet forslag til prioriterte 
folkehelseområder for å svare til utfordringene oversiktsdokumentet viser til. Disse løftes over i 
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel (se kapittel 9.1). Helseoversikten vil gjennom et 
løpende oversiktsarbeid oppdateres årlig. 

5. Vurdering av kommunens planbehov  
Kommunal planstrategi skal bidra til at kommunens planlegging er tilpasset utfordringene og 
ikke er mer omfattende enn nødvendig. I det foregående kapittelet har vi beskrevet de 
muligheter og utfordringer Fauske kommune står overfor. I dette kapitlet vil vi omsette dette til 
prioriterte planoppgaver i inneværende kommunestyreperiode.  

Kommunens planlegging skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 
I tillegg skal den være tilpasset kommunens situasjon og utfordringer. Revisjon av eldre planer, 
eller utarbeidelse av nye planer krever mye ressurser, både med hensyn til bruk av ansatte og 
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kostnader knyttet til planprosessen. I vedlegg 1 viser vi en forenklet tabell over kommunens 
planer og hvilke planer som er berørt av oppgavene i denne planstrategien. 

5.1 Tidlige innspill til planstrategien 
I saksframlegg til politiske råd og utvalg vår 2020, ble det oppfordret til å komme med tidlige 
innspill til kommunal planstrategi. Administrasjonen mottok to innspill fra de politiske råd og 
utvalg:  
 
1) Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse: «Råd for likestilling av 
personer med funksjonsnedsettelse ber om at tidlig involvering av rådet innarbeides i 
arbeidsmetodikken for planarbeid». (vedlegg 2). 

2) Eldrerådet: «Eldrerådets innspill til vedtatt plandokument er at administrasjonen sørger for 
at eldrerådet tas med i framtidige planprosesser som angår eldre slik at lovpålagt medvirkning 
blir reell. Konkret betyr det at det må etableres nye rutiner eller at eksisterende rutiner 
forbedres som sikrer systematisk deltakelse og ikke oppleves tilfeldig!  Det må også gjøres 
kjent for eldrerådet hvordan dette dokumenteres som muliggjør kontrolltiltak/internrevisjon». 
(vedlegg 3). 

Vurdering: Begge rådenes innspill omhandler medvirkning, og ønsket om gjennomtenkte 
medvirkningsprosesser. Enhver planprosess krever ulike tilnærminger, og behovet for 
informasjonsinnhenting vil variere. Det er aktuelt å gå i dialog med de aktuelle rådene for å 
klarlegge hvilken betydning medvirkning og deltakelse i planarbeid tillegges; og hvilke behov 
som utspiller seg i framtidige planprosesser. Prosjektleder for kommuneplanens samfunnsdel 
går i dialog med de aktuelle rådene, i forbindelse med utarbeiding av ny samfunnsplan. 

3) Norsk Friluftsliv: 04.03.20 oversendte Norsk Friluftsliv en hurtigguide til lokalpolitikere ved 
rullering av planstrategi (vedlegg 4). Vurdering: Veilederen vil benyttes i videre planarbeid, og 
da særlig i utarbeiding av kommuneplanen.    

4) Salten friluftsråd: 07.11.19 mottok kommunen innspill til planstrategien. Innspillene 
vektlegger friluftsliv som et viktig strategisk virkemiddel i utvikling av kommunen, kartlegging 
og verdsetting av friluftsområder og utarbeiding og/eller sluttføring av ferdselsåreplan (Vedlegg 
5). Vurdering: Kartlegging og sikring av verdifulle friluftsområder for framtiden legges til i 
«forslag til arealstrategier» i planprogram kommuneplanens samfunnsdel. Friluftsrådet ønsker 
å bli involvert tidlig i kommunens planprosesser. Friluftsrådet vil få tilsendt varsel om 
planoppstart, og andre tilhørende plandokumenter til følgende planer; kommunal planstrategi, 
kommuneplanen, kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv og oppvekstplan. 

5.2 Kommunens overordnede planer  
Fauske kommune er pålagt å ha en samlet kommuneplan bestående av kommuneplanens 
samfunnsdel med handlingsdel, i tillegg til en areadel. Dette er hjemlet i plan- og 
bygningslovens §11-1. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 
Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument. Den skal være grunnlaget for 
sektorers planer og virksomheter i kommunen, og gi retningslinjer for hvordan kommunens 
egne mål og strategier skal gjennomføres. Kommuneplanens samfunnsdel ble sist utarbeidet i 
2011, og var gjennom en mindre revidering i 2015. Siden dette har det skjedd store endringer i 
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ulike lovverk, og i nasjonale og regionale retningslinjer og forventninger. Planarbeidet med 
nåværende samfunnsplan har vært vurdert som en god planprosess. Likevel har ikke 
samfunnsplanen fungert som et godt styringsverktøy, og planen har ikke vært fulgt godt nok 
opp. Dette kan komme av at den oppleves som for lite tidsriktig. Etter evaluering av 
samfunnsplanen i administrasjonen våren 2020, ble følgende bragt fram:  

- Planen har ikke hatt ønsket status de senere år, og det er ikke i tilstrekkelig grad tatt 
hensyn til de faktiske prioriteringene planen har satt.  

- I nåværende plan påpekes det at handlingsdelen til planen er økonomiplanen m/ 
årsbudsjett. Dette har ikke kommuneloven åpnet opp for før i år 1. januar 2020. En 
fraværende og lite adekvat handlingsdel har ført til at det ikke har vært en god nok link 
opp mot økonomiplanleggingen, som igjen har ført til manglende oppfølging av 
strategiene som er satt.  

- Det har ikke vært nok planoppmerksomhet når det gjelder oppfølging av planen. Det 
har vært for lite eierskap knyttet til planen, og det har resultert til at det er mangel på 
«en rød tråd» i kommunens planhierarki/plansystem.  

Arbeidet er tidkrevende. Foreløpig fremdriftsplan tilsier at en planoppstart i 2020, og fastsetting 
av planprogrammet i desember 2020, vil medføre planvedtak tidligst i desember 2021/januar 
2022.  

Konklusjon: Kommuneplanens samfunnsdel revideres. Oppstart av planarbeid i 2020.  

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 
Med bakgrunn i oppstart av planprosess med ny kommuneplanens samfunnsdel, sees det 
nødvendig å vurdere om kommuneplanens arealdel skal revideres. Kommuneplanens arealdel 
skal ha en tett kobling opp mot kommuneplanens samfunnsdel. Når det foreligger ny 
samfunnsplan, vil det være nødvendig å se om arealdelen gjenspeiler samfunnsdelen. Noe 
som er nytt i samfunnsplanen, er utarbeiding av arealstrategier. Disse vil legge konkrete 
føringer for arealplanen. 

Følgende argumenter for revisjon av kommuneplanens arealdel ble frambragt under 
evalueringen administrasjonen gjorde av planen våren 2020.  

- Noen områder i kommuneplanen mangler samsvar mellom avsatt formål og 
planbestemmelser. Noen områder har og en reguleringsplan som i tillegg har uklare 
planbestemmelser. Uavklarte forhold fører til at forholdvis enkle bygge- og 
fradelingsaker blir kompliserte, som fører til bruk av unødig tid og ressurser på å 
avklare.  

- Det er identifisert planbestemmelser som er utydelige, og disse må vurderes og 
revideres for å redusere misforståelser og tolkninger. Dette gir mer forutsigbarhet for 
innbyggere og utbyggere, og gjør saksbehandlingstiden kortere.  

- Det er områder som har formål som ikke lengere er aktuelle, eller som bør endre på 
bakgrunn av nye lover og retningslinjer (og endringer i arealbruk). Dette ble ikke 
gjennomført grundig nok i forrige planprosess, men bør prioriteres nå. 
Administrasjonen har mottatt ønsker utenfra om at det er nødvendig med en ny 
gjennomgang av formål når det gjelder allerede bebygde områder. Dette gjelder både 
nye arealer til byggetiltak, men også areal som ikke er egnet for dets formål. Ved 
vurdering av arealene, kan vi effektivisere arealutnyttelsen, og forsøke å tilrettelegge 
for flere (og bedre) bolig- og næringsareal. 
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- Byggesak opplever stor saksmengde i områder hvor det foreligger gamle 
reguleringsplaner med lav utnyttelsesgrad. Eksempel: Gamle reguleringsplaner med 
lav utnyttelsesgrad (f. eks 10%), som gjør at private må søke dispensasjon fra 
reguleringsplan for å bygge eksempelvis små garasjer. Dette fører til økt merarbeid for 
kommunen, og økte saksbehandlingskostnader for tiltakshaver.  Dette resulterer i 
dispensasjonssøknader fra planen for enkle tiltak, som igjen medfører merarbeid for 
kommunens administrasjon, og merkostnader for tiltakshaver. 

- Dagens format er uhensiktsmessig med tanke på folkehelseområder slik som 
samferdsel, sosiale møteplasser/lekeplasser, gjennomfartsårer, grønne lunger og 
lignende. Det er ønskelig å utarbeide en god plan – som i større grad ivaretar 
folkehelse. Det bør også vurderes å utarbeide en egen og egnet lekeplassnorm som 
ivaretar gode oppvekstmiljø.  

- Det må sees nærmere på hvilke område- og detaljreguleringer som er vedtatt siden 
forrige planprosess, og hvilke mangler plankartet har. Det eksisterer også en del eldre 
reguleringsplaner som bør vurderes om bør tas ut, og erstattes av generelle formål og 
bestemmelser i kommuneplanen. Områdene kan spesifiseres i egne soner for å bevare 
viktige detaljer. Denne vurderingen vil gi en større forutsigbarhet, og redusere 
søknader om dispensasjoner i eksisterende boligområder - hvor man etter dagens 
bestemmelser ikke får gjort tiltak som egentlig ikke vurderes å ha negative 
konsekvenser. Det må vurderes for enhver plan hvorvidt det er behov for overkjøring av 
enten bestemmelser, plankart eller hele planen.  

Arbeidet med revidering av arealplanen er svært krevende. Sist gang arealplanen ble revidert 
tok planprosessen tre år. Dersom det skal igangsettes ny planprosess, så er det viktig at det 
må vurderes bygge- og deleforbud for enkelte deler av kommunen. For å se til at 
planavdelingen får ro til å gjennomføre planoppgaven bør det også vurdere å innføres 
saksbehandlingsstopp for nye reguleringsplaner for en gitt periode. Dette vil medføre at 
planarbeidet med ny arealplan kan effektiviseres, og at planprosessen ikke går over flere år. 

Konklusjon: Deler av kommuneplanens arealdel revideres i løpet av kommunestyreperioden.  

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan  
I henhold til kommuneloven skal alle kommuner ha økonomiplan gjeldende for fire år, og et 
detaljert årsbudsjett, som skal rulleres årlig. Kommuneplanen skal etter plan- og 
bygningslovens § 11-1 ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 
påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Nytt i kommunelovens § 14-4 av 1. januar 2020, er 
at økonomiplanen kan inngå i, eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og 
bygningsloven § 11-1. Når handlingsdelen kobles sammen med økonomiplanen, blir det 
generelt lettere å forstå økonomiplanen -  og det blir en god kobling mellom samfunnsplanen 
og økonomiplanen. For å utvikle et godt og velfungerende plansystem, anses det som en god 
løsning å slå sammen disse planene – og det bør gis en beskrivelse av hvordan føringene i 
samfunnsdelen skal følges opp.  
 
Konklusjon: Kommuneplanens handlingsdel slås sammen med økonomiplan og årsbudsjett. 
Kommuneplanens handlingsdel skal i henhold til plan- og bygningslovens § 11-1 rulleres årlig. 
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5.3 Kommunedelplaner 
Kommunedelplaner skal gjennomgås hvert 4. år i forbindelse med planstrategien. Ved en 
eventuell revidering av planer kan det utføres en fullstendig, eller en mindre gjennomgang. Et 
annet alternativ er å prolongere gjeldende plan, med en revidert handlingsplan. 

5.3.1 Arealmessige kommunedelplaner 
 
Kommunedelplan for Fauske sentrum 2018-2030 
Kommunedelplan for sentrum ble sist revidert sammen med kommuneplanens arealdel i 2018. 
På bakgrunn av data fra Byromsseminaret i 2018 og Urban Trigger-prosjektet i 2019 er det 
ønskelig å vurdere hvilke arealmessige grep som kan gjøres for å videreutvikle sentrum i tråd 
med innsamlet informasjon. De nasjonale forventningene regjeringen la fram i 2019 legger 
vekt på fortetting og høy arealutnyttelse i byområder/sentrum, og det påpekes også at nye 
boliger, næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud skal lokaliseres i eller tett på 
sentrum. Det bør sees nærmere på soneinndelingen i nåværende plan. Det bør skilles mellom 
Fauske sentrum og Fauske som tettsted, altså en eventuell reduksjon av 
planområdet/planavgrensning for kommunedelplan for sentrum. 

Konklusjon: Kommunedelplan for Fauske sentrum revideres i løpet av 
kommunestyreperioden.  

Kommunedelplan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma  
Gjennom Riksantikvarens prosjekt «Kulturminner i kommunen» mottok Fauske kommune 
300.000 kr i støtte til å utarbeide en kulturminneplan. Målet var å styrke kompetansen om 
kulturminne i kommunene og få bedre oversikt over verneverdige kulturminner. Det ble i 2019 
vedtatt kommunedelplan for kulturminner for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma. På 
grunn av manglende kulturminnefaglig kompetanse i administrasjonen i tillegg til 
kapasitetsmangel, inneholder ikke vedtatt plan verken planbestemmelser eller hensynssoner. 
Kommunedelplanen må videreutvikles, slik at den også inkluderer planbestemmelser og 
hensynssoner. I tillegg må det vurderes å igangsette planprosess for kulturminneplan for hele 
kommunen på sikt. Ferdigstilling av Sulitjelma-delen er førsteprioritet, før det kan påbegynnes 
kartlegging av kulturminner i hele kommunen. 

Konklusjon: Påbegynt plan for de gruveindustrielle kulturminnene i Sulitjelma ferdigstilles. 
Planoppstart 2021. 

Kommunedelplan for Skjerstadfjorden 2019-2030 
Kommunedelplanen ble vedtatt 13.06.2019, og erstatter deler av kommuneplanens arealdel. 
Planarbeidet har vært utført som et interkommunalt prosjekt mellom Bodø, Saltdal og Fauske 
kommune, og fastsetter rammer for bruk og vern i sjøområdene for disse kommunene.  

Konklusjon: Ikke gjenstand for revisjon denne kommunestyreperioden. 

5.3.2 Tematiske kommunedelplaner 
Kommunedelplan for energi og klima 2018-2030 
Kommunedelplanen gir et faktagrunnlag med utslippsmål fram mot 2030 og langsiktige 
målsetninger fram mot 2050. Med planen ønsker kommunen å ivareta formålet etter Statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging, som er å: 1. sikre at kommunene går foran i 
arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 2. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i kommunene. 3. sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller 
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og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Klimaplanen er delt opp i to deler: 
en teoretisk del og en handlingsplan. Handlingsplanen ble sist revidert og vedtatt 14.05.2020.  

Konklusjon: Handlingsplanen vurderes årlig. Planens teoretiske del har ikke behov for 
revidering denne perioden.  

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2015-2021 
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt sist i sak 76/15, med planperiode 
2015-2018. I 2018 og i 2019 ble planen prolongert. I 2019 ble det varslet planoppstart for ny 
plan. Etter en revisjon var planen ute til høring fra 29.11.19 – 16.01.20. Administrasjonen 
vurderte da at planen ikke var tilstrekkelig oppdatert i forhold til planens plass i plansystemet. I 
kommunestyrevedtak av 18.06.20 ble det fastsatt at dagens den generelle delen av 
kommunedelplanen, og at det settes i gang ny planprosess. Enhet kultur og enhet plan og 
utvikling utarbeider planen i samråd.  

Konklusjon: Planen er prolongert ut 2021. Planens generelle del revideres i løpet av 2021, og 
handlingsplanen revideres årlig.  

Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial 2018-2026 
Kommunedelplanen «Mestring og mulighet» angir de overordnede strategiene for hvordan 
samhandlingsområdet helse-, omsorg og sosial i Fauske kommune skal møte de utfordringene 
som forventes i de kommende årene. Dette omfatter tjenester som blant annet er forankret i 
lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, lov om sosiale tjenester og lov om 
folkehelsearbeid. Gjennom kommunens årlige budsjett og 4-årige handlingsprogram vil 
strategiene i planen konkretiseres i mål og tiltak basert på nasjonale føringer og lokale vedtak. 

Konklusjon: Planen skal revideres hvert 4 år, og skal derfor gjennom en revisjon i løpet av 
2022.  

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2023 
Kommunedelplanen ble sist vedtatt i 2019, og omhandler trafikksikkerhetsarbeidet for 
kommunen. Planen har fokus på systemtenkning for alt trafikksikkerhetsarbeidet og 
folkehelsearbeidet i hele kommunens organisasjon. Planen inneholder et faktagrunnlag, med 
en handlingsdel tar for seg prioriterte tiltak som ligger til grunn for blant annet søknad om 
trafikksikkerhetsmidler. Det er også fastsatt tiltaksliste for alle samhandlingsområdene i 
kommunen. I løpet av 2020 har kommunens enheter arbeidet for å bli godkjent som 
Trafikksikker kommune. Dette har vært en målsetning i kommunedelplan for trafikksikkerhet. 
Godkjenningen finner sted i løpet av høsten 2020. Det er utarbeidet egen instruks for arbeidets 
art og omfang. 

Konklusjon: Planens handlingsdel revideres årlig. Ikke behov for revidering av planens 
generelle del før tidligst 2023-2024. 

Kommunedelplan for strategisk næringsutvikling  
I dag har ikke Fauske kommune noen egen plan når det gjelder næringsutvikling. Fauna KF 
har en egen strategisk plan for næring som de arbeider ut fra. Det skal utarbeides en egen 
kommunedelplan som tar for seg kommunens arbeid, i samarbeid med Fauna KF. Det har 
vært gjennomført samarbeidsmøter med foretaket, og det vil resultere i en egen planprosess. 
Prosessen med egen plan for næringsutvikling vil føre til et tettere samarbeid mellom 
kommunen og foretaket Fauna. Det skal avklares roller, forventninger til hverandres oppgaver, 
og en klargjøring av saksgangen når det gjelder næringsetablering.  
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Ved å ha en god prosess i samfunnsplanen, kan det bidra til at arbeidet med næringsplanen 
ikke behøver å beslaglegge store ressurser. Den formelle planprosessen med næringsplanen 
kan påbegynnes allerede samtidig som vedtak av samfunnsplanen (desember 2021/januar 
2022). Likevel vil arbeidet som gjøres i samfunnsplanen, også være en del av næringsplanen. 
Det er viktig at vi har gode og gjennomtenkte prosesser når vi nå er i gang med fornying av 
planhierarkiet i kommunen. Arbeidet fordeles mellom Fauna KF og Fauske kommune.  

Konklusjon: Ny kommunedelplan utarbeides i løpet av kommunestyreperioden. Planen 
påbegynnes formelt når samfunnsplanen er vedtatt, tidligst desember 2021. 

5.4 Fag/temaplaner 
 
Alkoholpolitisk handlingsplan  
Planen skal i henhold til alkoholloven rulleres hvert 4. år. Det har kun skjedd små endringer i 
Alkoholloven siden vår plan ble vedtatt. Dette omhandler ordlyden i noen av kapitlene og har 
ikke noe innvirkning på den kommunale delen av Alkoholloven. Kommunen forholder seg til 
enhver tid oppdatert alkohollov og alkoholforskrift. Planen ble sist vedtatt i kommunestyremøte 
av 18.06.20.  

Konklusjon: Revideres/rulleres ikke i denne kommunestyreperioden. Neste revisjon i 2024.  

Beredskapsplan  
Beredskapsplanen er utviklet med tanke på hvordan man skal håndtere en krise- eller 
ulykkessituasjon som rammer kommunen og dens innbyggere. Beredskapsplanen omfatter 
krisesituasjoner både internt i kommunen og eksternt, som har konsekvenser for personer med 
tilknytning til kommunen, eller Fauske som kommune. Planen omfatter planer for organisering, 
varsling, informasjon/omdømme og handlingsplaner mot konkrete hendelser. 
Beredskapsplanen er en del av det kontinuerlige beredskapsarbeidet kommunen, og blir 
jevnlig revidert med bakgrunn i hendelser, øvelser og endrede behov og krav. 
 
Konklusjon: Beredskapsplan og tiltaksplan skal være basert på siste ROS, og vil da 
gjennomgå en ny større revisjon i 2021.  
 
Boligsosial handlingsplan 2018-2028 
Planen ble vedtatt i 2018, og bakgrunnen for planen ligger i regjeringens boligpolitiske visjon 
om at alle skal kunne bo trygt og godt. Fauske kommune har de seneste årene vært en aktiv 
aktør på boligområdet, dette som tilrettelegger, eier, leietaker og pådriver i boligutvikling. 
Kommunen er som tidligere nevnt deltaker i samarbeidsprosjektet Boligsosiale hensyn i 
helhetlig kommunal planlegging 2018-2021. I kommunestyrevedtak av 22.03.2018 ble det 
vedtatt at det skal utarbeides en boligpolitisk plan, som den boligsosiale planen skal inngå i. 
Gjennom prosjektet vil kunnskapsgrunnlaget for den boligsosiale planen fornyes, og det vil i 
prosjektperioden også arbeides med utarbeiding av en boligpolitisk plan. 

Konklusjon: Prosjekt og planarbeid pågår. Temaplan boligpolitisk plan ferdigstilles i løpet av 
2021/2022.  

Demensplan 2020-2026  

Demensplanen ble vedtatt 23.05.2020. Planen skal angi retningen vi ønsker for 
demensomsorgen i Fauske. Den skal bidra til at Fauske blir et mer aldersvennlig 
lokalsamfunn, og målet er at de som får en demenssykdom skal kunne opprettholde et verdig 
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liv hele livet ut. Økt kunnskap hos Fauskes befolkning og de som arbeider med personer med 
demens, bidrar til større forståelse og trygghet i møtet med personer med demens. Planen er 
basert på nasjonale og lokale føringer, innspill etter høringer samt innspill og erfaringer fra 
Fauske kommune.  

Konklusjon: Planens generelle del revideres ikke denne perioden. Handlingsplanen revideres 
ved behov.  

Habiliteringsplan  
Kommunen har mottatt midler fra Fylkesmannen i Nordland til styrking av habilitering og 
rehabilitering i kommunene, og det utarbeides i den forbindelse en egen temaplan. Planen skal 
bidra til bedre styring av tjenestene for personer med behov for habilitering og rehabilitering. 
Arbeidet foregår i tett samarbeid med ulike brukerorganisasjoner, utøvende tjenester, 
eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede. Fagpersoner og faggruppers 
kompetanse og erfaring benyttes også. Fastsatte mål for planarbeidet er følgende:  

- kartlegge og nedfelle tilbudene som allerede finnes i kommunen 
- styrking av koordinerende enhets rolle  
- avdekke eventuelle mangler i tjenestetilbudet 

Konklusjon: Planarbeidet pågår, og ferdigstilles i løpet av 2020  

Havneplan Per i dag har ikke kommunen noen havneplan. Innen 31.10.20 skal havneplanen 
for Fauske kommune være vedtatt. Planen skal inneholde ansvarsbeskrivelser og planer for 
drift, vedlikehold av havner og kaianlegg i kommunen. 

Konklusjon: Planarbeidet er påbegynt, og ferdigstilles i løpet av 2020. Neste revisjon i 2024. 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, 
vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke 
kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- 
og sårbarhetsanalyse. Analysen skal gi et overordnet bilde av risiko- og sårbarhet i kommunen 
i henhold til krav i Sivilbeskyttelsesloven, Forskrift om kommunal beredskapsplikt, og veileder 
fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal 
oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner og for øvrig ved endringer i risiko- og 
sårbarhetsbildet.  
Konklusjon: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) revideres i 2021. 
 
Hovedplan for skogsveier 2012-2021  
Formålet med hovedplanen for skogsveier er å få en samlet oversikt over hvor i kommunens 
skogområder det kan være aktuelt å bygge nye skogsveier eller å ruste opp eksisterende 
skogsveier til en bedre veistandard. Det vil også være viktig å få frem hvilken prioritering de 
ulike veiprosjekt bør ha. Dermed blir det lettere å se hvor tilgjengelige investeringsmidler skal 
brukes for å gagne skogeierne og samfunnet på best mulig måte. Hovedplanen for skogsveier 
vil i praksis primært være et arbeidsredskap for kommunen i dens veilednings- og 
motiveringsarbeid overfor skogeierne og i tilknytning til kommunens forvaltning av 
tilskuddsordninger, lover og forskrifter i landbruket. Hovedplan for skogsveier skal ikke være 
en rettslig bindende plan. Planen er utarbeidet primært som et veiledende hjelpemiddel for den 
kommunale skogforvaltningen.  
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Konklusjon: Revideres i løpet av 2021. 

Kulturplan 
Det er behov for å utarbeide en egen temaplan for kultur i Fauske kommune. Kultur handler 
om mennesker, møter mellom mennesker og om mennesker som vil skape noe. Det handler 
om engasjement og lidenskap. Dette er avgjørende for kulturens vekst og utvikling. 
Temaplanen skal bygge på kommuneplanens samfunnsdel, og danner grunnlaget for 
kultursatsingen i kommunen.  

Konklusjon: Planoppstart i løpet av 2022. 

Målsetninger for hjorteviltbestanden 2018-2020 
Forvaltningsplanen for hjortevilt er utarbeidet av viltforvaltningen i Fauske kommune i 
samarbeid med representanter for elgvald i kommunen. Plan og utviklingsutvalget vedtar 
planen etter at den har vært ute på høring. Planen er utarbeidet på bakgrunn av data fra 
hjorteviltregisteret og lokal kunnskap. Forvaltningsplanen skal være et styringsverktøy for 
forvaltning av hjortevilt (elgbestanden) for perioden 2018 -2020.  

Konklusjon: Revideres i løpet av 2020/2021. 

Strategier for miljø og næringstiltak i landbruket 2017-2020 
Kommunene fikk ansvaret for nærings- og miljøvikemidlene i landbruket (SMIL OG NMSK) 
med virkning fra 1.1.2004. Kommune må utarbeide flerårige tiltaksstrategier som skal danne 
grunnlaget for fylkesmannens fordeling av midler til kommunene. Dagens strategidokument 
utgår i år.  

Konklusjon: Arbeidet med nye strategier er påbegynt, og ferdigstilles i 2020/2021. 

Strategisk landbruksplan  
Per dags dato foreligger det ingen egen plan for landbruket i Fauske kommune, da tidligere 
plan utgikk i 2013. På bakgrunn av oppstart av ny samfunnsplan og egen plan for 
næringsutvikling, er det uvisst om det er behov for egen temaplan. Dette må vurderes ved 
ferdigstilling av næringsplanen. Målet er å få til en allsidig plan, som bidrar til at det ikke er 
nødvendig med en egen landbruksplan. 

Konklusjon: Tas opp til vurdering ved utarbeiding av kommunedelplan for strategisk 
næringsutvikling. 

Temaplan for rus og psykisk helse 2020-202 
Bakgrunnen for planen er å kunne tilby best mulig helsetjenester til de som trenger det veid 
opp mot samfunnets samlede midler og ressurser. Formålet er å tydeliggjøre kommunens 
tilbud til mennesker med psykiske problemer, rusproblematikk, eller en kombinasjon av disse. 
Planen skal beskrive eksisterende tjenestetilbud og synliggjøre utfordringene Fauske 
kommune står overfor de neste årene. Det avklares hvilke mål, tiltak og strategier innenfor 
feltet rus og psykisk helse kommunen bør satse på. Den skal i særlig grad forberede 
tjenestene på kapasitet og organisering til å ta imot oppgaver som forventes. I tillegg skal den 
beskrive forebyggende arbeid innen feltet, samt hvordan tjenesten samarbeider med andre 
tilbydere av helsetjenester. Planen erstatter tidligere Rusmiddelpolitisk plan og Handlingsplan 
for psykisk helsearbeid. 

Konklusjon: Planarbeidet pågår, og planen skal til politisk behandling i løpet av 2020.  
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Temaplan: «Laget rundt barnet». Samhandlingsplan for Oppvekst og Kultur. 2020-2024 
Fauske kommune har siden 2014 hatt en kommunalt vedtatt samhandlingsplan for oppvekst- 
og kulturområdet. Forrige temaplan hadde en varighet fra 2014 – 2019. Det er nå klart for en 
ny temaplan for perioden 2020 – 2024.Meld. St. 6 (2019-2020) om «Tett på – tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» legger føringer for et sterkere lag rundt 
barna, og rundt lærerne, for å kunne gi et enda bedre og mer helhetlig tilbud til barn og unge. 
Det er med bakgrunn i denne stortingsmeldingen at samhandlingsplanen har fått tittelen 
«Laget rundt barnet». Planen skal bidra til økt kunnskap blant kommunens ulike 
samarbeidspartnere – om hverandre, og om hvilke muligheter som finnes i samhandling. Å 
møte utfordringene hver for oss er ikke et alternativ. I Fauske kommune skal vi sammen 
utgjøre laget rundt barnet.  

Konklusjon: Planarbeidet pågår, og planen skal til politisk behandling i september – oktober 
2020.  

Veteranplan – plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester Veteraner som har 
deltatt i operasjoner på vegne av den norske stat har ikke formelle rettigheter som gir prioritet i 
det sivile helse- og velferdstilbudet. Samtidig har kommunene en sentral rolle i å sørge for at 
innbyggerne har det bra. Et viktig ledd i anerkjennelse av veteraners innsats, er å gjøre 
kommunale tjenester tilgjengelige og samordnet. Ordførerne i Indre Salten har i felleskap 
besluttet at det skal utarbeides felles veteranplan. Veteranplanen skal bidra til at kommunene 
(Fauske, Saltdal, Sørfold og Beiarn) enklere utfyller sin rolle som primær tjenesteleverandør 
for veteraners behov i lokalmiljøet både før, under og etter internasjonal tjeneste for Norge. 
Planens hoveddel (Del 1) er felles for de fire kommunene, mens tiltaksdelen (Del 2) vil variere 
fra kommunen til kommune. Enhet kultur har ansvar for denne temaplanen.  

Konklusjon: Planen er under ferdigstilling, og skal legges fram for politisk behandling for 
kommunestyret oktober 2020.  

5.5 Reguleringsplaner  
Kommunen har en rekke reguleringsplaner. Disse er tilgjengelig på http://saltenkom.no. En 
fullstendig reguleringsplanoversikt er ikke tatt med i dette dokumentet.  

Når det gjelder utarbeiding av nye reguleringsplaner, har administrasjonen utpekt at det er 
behov for å legge til rette for flere egnede deponiarealer. Fauna KF har uttalt seg at det er 
behov for en gjennomgang av næringsareal, og eventuelt nye reguleringsplaner av dette. 
Dette tas med videre i samfunnsplanens arealstrategier, se kapittel 9.3. 

5.6 Interne planer i organisasjonen 
Den kommunale planstrategien omfatter ikke revidering av de interne planene i 

organisasjonen. Likevel kan revidering av interne planer påvirke kapasiteten til 

administrasjonen, og det er derfor vedlagt en oversikt de kommunale planene som finnes i 

organisasjonen (se vedlegg 6). Oversikten skal oppdateres jevnlig, og det skal gjennomgås 

hvilke planer som er nødvendig internt.  

http://saltenkom.no/
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6. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel   

6.1 Bakgrunn for planarbeidet  
Alle kommuner skal ha en kommuneplan ifølge plan- og bygningslovens kapittel 11. 
Kommuneplanen skal være kommunens viktigste styringsdokument. Planen skal være 
grunnlaget for sektorers planer og virksomheter i kommuner, og gi retningslinjer for hvordan 
kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres. Kommuneplanens samfunnsdel ble 
utarbeidet sist i 2011, og gjennomgikk en revisjon i 2015. I kommunal planstrategi 2017-2020 
vedtok daværende kommunestyre å starte opp ny kommuneplanprosess i 2019. På grunn av 
kapasitetsmangel har oppstart av planprosess blitt utsatt. og planprogrammet for planen 
lanseres nå sammen med kommunal planstrategi 2020-2023.  

Målet med kommuneplanprosessen er å:  

- Utarbeide visjon og langsiktige mål og strategier for Fauske kommune fram mot 2030. 
- Utforme en kommuneplan som er et godt overordnet politisk og administrativt verktøy, 

som skal fungere som et helhetlig og solid fundament for langsiktig og bærekraftig 
samfunnsutvikling av Fauske kommune.  

6.2 Planprogram 
For kommuneplaner skal det ifølge plan- og bygningslovens § 11-3 utarbeides planprogram 
etter reglene i § 4-1. Et planprogram er en beskrivelse av planprosessen kommunen legger 
opp til, og som skal ende opp i en konkret plan. Planprogrammet beskriver formålet med 
planarbeidet, hvilken prosess det legges opp til, herunder hvordan medvirkning skal skje, 
hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke behov det er for utredninger før selve 
prosessen kan starte. Med andre ord er planprogram en oppgavebeskrivelse for en 
planprosess.  

7. Rammeverk og overordnede føringer 
Det vises til foregående kapittel i dokumentets første del (kommunal planstrategi), kapittel 4. 

8. Dagens samfunnsplan 

Nåværende kommuneplanens samfunnsdel ble utarbeidet i 2011, og ble sist revidert i 2015. 
Planen fremmer tre gjennomgående perspektiver; Folkehelse, omdømme og kompetanse. 
Perspektivene beskrives som sentrale for måloppnåelse.   

8.1.1 Visjon  
Kommuneplanens visjon fram mot 2025 er; Fauske - folkehelsekommunen der alle trives.  

8.1.2 Overordnede mål  
"Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til et 
samfunn der det er: God folkehelse, vekst i næringslivet, vekst i folketall og gode tjenester». 

Resultatoppnåelsen underveis i planperioden måles etter:  

Folkehelse – kriteriene i ny folkehelselov og Folkehelseundersøkelsen i Fauske kommune.    

Stedsutvikling – folketallsutvikling. 
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Næringsutvikling – sysselsettingsutvikling, antall etableringer, fokus på eksisterende og nye 
etableringer, og omsetningsutvikling/verdiskaping i bedriftene. 

Tjenesteyting - kundetilfredshet med kommunens tjenesteyting. 

8.1.3 Strategier  
 Folkehelse  

 Steds- og næringsutvikling - de tre sentraene  

 Frivillig sektor   

 Oppvekst, bo og nærmiljø   

 Den regionale dimensjonen   

 Miljø/energi, herunder nasjonalparker  

8.2 Evaluering av nåværende samfunnsplan  
Samfunnsplanen av 2011 har vært under evaluering av administrasjonen våren 2020. 
Kommuneplanen skal være det viktigste styringsverktøyet i kommunen, men planen har de 
senere år ikke hatt ønsket status. Siden sist planen ble revidert, har det skjedd store endringer 
i nasjonale og regionale retningslinjer og forventninger, i tillegg til lovverk. Planen har helhetlig 
sett, ikke fungert som et godt styringsverktøy, og den har ikke vært fulgt godt nok opp. Dette 
kan komme av at den nå er for lite tidsriktig. Etter evaluering av samfunnsplanen i 
administrasjonen våren 2020, ble følgende bragt fram:  

- Planen har ikke hatt ønsket status de senere år, og det er ikke i tilstrekkelig grad tatt 
hensyn til de faktiske prioriteringene planen har satt.  

- I nåværende plan påpekes det at handlingsdelen til planen er økonomiplanen m/ 
årsbudsjett. Dette har ikke kommuneloven åpnet opp for før i år 1. januar 2020. En 
fraværende og lite adekvat handlingsdel har ført til at det ikke har vært en god nok link 
opp mot økonomiplanleggingen, som igjen har ført til manglende oppfølging av 
strategiene som er satt.  

- Planen har hatt et uhensiktsmessig format. 
- Det har ikke vært nok planoppmerksomhet- eller kompetanse når det gjelder oppfølging 

av planen. Det har vært for lite eierskap knyttet til planen, og det har resultert til at det 
er mangel på «en rød tråd» i kommunens planhierarki/plansystem.  

- Det er nødvendig med en tydelig og helhetlig steds- og byutviklingsplan for Fauske 
kommune, der vi tar Fauske videre til en moderne småby.  

- Det bør utarbeides tydeligere mål og prioriteringer, med en plan for oppfølging og 
evaluering.  

Kommunens økonomiske situasjon er også et av argumentene bak en ny samfunnsplan. For å 
imøtekomme framtidige utfordringer med dagens kommuneøkonomi, er det behov for 
bærekraftige og langsiktige strategier. 

Gjeldende kommuneplan er ikke oppdatert i forhold til Fauske kommunes endrede 
økonomiske situasjon. Målet med ny kommuneplan er å lage en overordnet strategisk politikk 
for hvordan kommunen skal utvikles i et langsiktig perspektiv. Kommunens økonomiske 
situasjon gjør at vi er nødt å tenke nytt, og utnytte hele handlingsrommet som finnes ved å 
bygge felles kulturer, og utvikle ny politikk og nye satsingsområder for Fauske kommune. I ny 
samfunnsplan er det ønskelig å rette all innsats og samle ressursene mot en helhetlig Fauske 
kommune.  
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9. Fokusområder for ny samfunnsplan 
Det er viktig å avklare hvilke temaer man skal konsentrere seg i revideringen av 
kommuneplanen. Dette kapittelet presenterer forslag til prioriterte folkehelseområder for 
kommunestyreperioden, samt forslag til fokusområder for ny samfunnsplan. Til sist drøftes det 
forslag til arealstrategier.  

9.1 Forslag til prioriterte folkehelseområder for 
planperioden 
I følge Folkehelselovens § 6 skal det i forbindelse med utarbeiding av kommuneplaner (etter 
plan- og bygningsloven) fastsettes mål og strategier som er egnet til å møte utfordringene 
kommunen står ovenfor. Dette skal gjøres med utgangspunkt i helseoversikten. Det er derfor 
utarbeidet forslag til prioriterte folkehelseområder for planperioden, som tas med videre i 
utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel.  

1) Utjevning av sosial ulikhet i helse  
2) Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv 

9.1.1 Prioriteringsområde 1 – Utjevning av sosial ulikhet i helse 
Vi oppfatter gjerne Norge som et samfunn med en forholdsvis beskjeden grad av sosial ulikhet. 
Likevel er det også hos oss klare sammenhenger mellom sosial status og somatisk 
helse/psykisk helse.  

Med sosial ulikhet i helse menes helseforskjeller som varierer systematisk med sosial posisjon 
i samfunnet. Den sosiale posisjonen måler vi med yrkesklasse, inntektsnivå eller 
utdanningslengde. Vi finner sosial ulikhet i nesten alle faktorer som påvirker helse og nesten 
alle sykdommer og dødsårsaker. 

Befolkningens helse følger en gradient. Det vil si at mennesker med høy utdanning og gode 
jobber i gjennomsnitt har bedre helse. Forskning fra tvillingundersøkelsen til 
Folkehelseinstituttet viser blant annet at angstlidelser er seks ganger vanligere blant folk med 
bare grunnskole enn blant de med høyest utdannelse. En mengde forskning i utlandet og 
Norge viser liknende sosiale gradienter for blant annet depresjon og alvorlige psykiske lidelser. 

Sosial ulikhet i helse er problematisk for samfunnsutviklingen på flere måter:  

 Det er et folkehelseproblem, fordi befolkningens totale helsepotensial ikke utnyttes fullt 
ut.  

 Det er et rettferdighetsproblem, fordi mennesker i lavere sosiale lag frarøves 
livssjanser. Helse har en verdi i seg selv, men det er også en betingelse for å leve det 
livet en selv verdsetter. Vi kan snakke om en dobbel urettferdighet, ved at mennesker 
med lavere sosial bakgrunn både har dårligere levekår og opplever mer sykdom og 
oftere tidligere død.  

 Det er et levekårsproblem, fordi sviktende helse er en viktig faktor ved sosial 
eksklusjon i Norge. 

 Det er et samfunnsøkonomisk problem, fordi det reduserer sysselsetting og 
verdiskaping og øker offentlige utgifter, og svekker dermed den norske velferdsstatens 
økonomiske bærekraft.  
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Det er et velferds- og livskvalitetsproblem, fordi personer med helseproblemer og lav
sosioøkonomisk status har langt dårligere forutsetninger for trivsel, generell tilfredshet
og livskvalitet.

Prioriteringsområde 2 vil ha innvirkning på dette prioriteringsområdet.

9.1.2 Prioriteringsområde 2 - Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv
Folkehelsearbeid handler ofte om å løse samfunnsfloker. Samfunnsfloker kjennetegnes ved at
de ikke kan løses med enkeltstående innsats på ett samfunnsområde eller fagfelt. Her må
ulike fagfelt og grupper gå sammen for å finne årsakssammenhenger og gode løsninger. Et
livsløpsperspektiv vil bidra til at vi har fokus på tverrfaglighet og på helse i alt vi gjør.

I folkehelsearbeid og kartlegging av forhold i befolkningen bruker man ofte inndelinger basert
på sosiale eller økonomiske forhold. Ser vi folkehelsearbeidet i et livsløpsperspektiv, med
hovedvekt på ulike livsfaser, kan vi i større grad unngå å måtte sette inn særskilte tiltak rettet
mot spesielle grupper. God innsats innenfor dette prioriteringsområdet vil på sikt føre til gevinst
innenfor prioriteringsområde 1 (Utjevning av sosiale ulikheter i helse).

Livsfase 1 Tidlig barndom
Allerede i mors mage legges mye av grunnlaget for resten av et menneskes liv. I denne
livsfasen, fra tidlig i svangerskapet og opp til 3-årsalderen er det viktig med målrettede og
gjennomtenkte tiltak for å gi barnet en god oppvekst. Dette vil kunne gi bedre livskvalitet og
livsmestring hos den enkelte, og samtidig bidra til gode og helsefremmende lokalsamfunn.
Tiltak som settes inn tidlig, vil kunne ha effekt for hele livsløpet.

Mål og strategier foreslås knyttet til:

Tidlig innsats

Familiens helhetlige situasjon og ressurser

Barnehagene som folkehelsearena

Livsfase 2: Fra barn til ung voksen
Arbeidet med å legge til rette for at flest mulig gjennomfører videregående skole starter lenge
før ungdomsalderen. Allerede mens barnet er i barnehagealder legges det første grunnlaget.
Hjemmet, barnehagen, skolen og organisasjonslivet er viktige arenaer for å gi barn og unge
kunnskap og ferdigheter til å mestre livet. Tidlig innsats er et nøkkelord. Vi ser her at arbeidet
med livsfase 1 henger nøye sammen med resultater i arbeidet med livsfase 2. Det er viktig å
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fange opp og gjøre noe med de problemene barn og unge opplever både i og utenfor 
barnehage og skole. Slik kan man hjelpe dem som trenger det aller mest. Det handler om å 
bryte negative sirkler og erstatte dem med gode fremtidsløp. 

Mål og strategier foreslås knyttet til: 

 Skolene som folkehelsearena 

 Utdanningsløp og overgang til arbeid 

 Helsevaner 

 Livsmestring 

 Fauske kommune som bosted 

Livsfase 3: Aktiv aldring – Et aldersvennlig samfunn  

De nærmeste tiårene vil endre den demografiske sammensetning av Fauske betydelig. Det blir 
flere eldre, det blir en høyere andel eldre i befolkningen og det blir flere av de eldste eldre.  

Den demografiske utviklingen vil påvirke og ha konsekvenser for de fleste av samfunnets 
institusjoner, sektorer og markeder, og vil kreve nye løsninger og skape endringer på en rekke 
områder. Samtidig ser vi at nye generasjoner eldre vil ha høyere utdanning, bedre helse, 
bedre boliger og bedre økonomi. Det kan bli av avgjørende betydning at de tar i bruk sine 
ressurser for å møte alderdommens utfordringer og muligheter. 

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får 
god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte 
kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer 
aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene. Dette 
fokuset ønsker vi også i Fauske. 

Mål og strategier foreslås knyttet til:  

 Bo- og nærmiljø 

o Boliger og bofellesskap vi kan bli gamle i  

o Gode transportordninger (kollektivtransport) 

o Inkluderende og likeverdige samfunn  

 Opprettholdelse av livsmestring og helse under aldring 

 Eldre som aktive deltakere i samfunnet (Samfunnsressurs og «Reservestyrke») 

9.2 Forslag til fokusområder i ny samfunnsplan 
 Forslag til prioriterte folkehelseområder er utarbeidet på grunnlag av utfordringene og 
mulighetene kommunen står ovenfor. Disse områdene skal videre innarbeides i blant annet 
mål og strategier som legges under fokusområder i kommuneplanens samfunnsdel. 
Kommunenes sentralforbund (KS) beskriver (i dokumentet Status kommune 2020) seks 
kommunale politikkområder der kommuner har et handlingsrom til å utvikle sin rolle og sin 
politikk for bærekraftig samfunnsutvikling. Hvert av disse politikkområdene berører flere av 
FNs bærekraftsmål. KS sin inndeling innebærer slik sett ikke forslag om hvilke mål eller 
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virkemidler kommunen skal velge, men et forslag til metodikk for å arbeide samordnet med 
komplekse sektorovergripende utfordringer knyttet til å sikre: 

- Økonomisk bærekraft 
- Sosial bærekraft 
- Økologisk eller miljømessig bærekraft 
- Et trygt og godt samfunn for alle. 

FNs bærekraftmål og KS sine 6 politikkområder gir en struktur, eller metodikk, for å arbeidet 
med å utforme Fauskes særegne politikk for å løse komplekse, sektorovergripende 
samfunnsutfordringer. Utforming av politikken, med fastsetting og prioritering av langsiktige 
mål og strategier for de enkelte politikkområdene vil skje gjennom planprosessen.  

1. God oppvekst og godt liv 
2. Klima- og miljøvennlig utvikling 
3. Omstillingsdyktig næringsliv 
4. Attraktive byer og tettsteder 
5. Mangfold og inkludering 
6. Deltakende innbyggere 

Planprogrammets bruk av 6 politikkområder, med henvisning til FNs bærekraftsmål definerer 
slik sett ikke politiske mål for utvikling av Fauskesamfunnet, utover å legge til grunn at en 
langsiktig politikk for utvikling av Fauske kommune som organisasjon og samfunn må være 
(økonomisk, sosialt og miljømessig) bærekraftig. 

9.3 Arealstrategier  
Den nye samfunnsplanen vil utarbeides på bakgrunn av nasjonale og regionale føringer og 
lokalt kunnskapsgrunnlag. Siden sist samfunnsplan ble utarbeidet, skal det nå utarbeides 
arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel. Arealstrategiene skal være bindeleddet 
mellom samfunnsplanen og arealplanen. De skal gi overordnede føringer for kommunens 
fysiske utvikling. Den gir føringer for framtidig arealdisponering og strategiene skal bygges opp 
under målsetningene i samfunnsplanen. Strategiene skal først og fremst legges til grunn for 
revisjon av arealplanen, men vil i tillegg være førende for plan- og byggesaksbehandling. 
Fordeler med en arealstrategi kan være: forutsigbarhet for eksterne aktører, tidlig politisk 
dialog og forankring, mulighet for medvirkning på strategisk nivå, skaper sammenheng og 
helhet i planlegging, og få løftet blikket og se om utviklingen går i ønsket retning. 

Arealstrategiene og all arealplanlegging skal gjenspeile de arealpolitiske retningslinjene satt av 
Nordland fylkeskommune. Her vises det til kapittel 8 i Fylkesplanen for Nordland 2013-2025. 

Forslag til arealstrategier  

- Kartlegging av behov for bolig- og næringsareal og utarbeide prioriteringsrekkefølge 
- Definere viktige landbruksareal  
- Kartlegge og legge av arealer for massedeponi for å imøtekomme utbygging i 

Salteneregionen 
- Legge til rette for fortetting og høyere utnyttelsesgrad  
- Kartlegging og sikring av verdifulle friluftsområder for framtiden 
- Kartlegging og sikring av arealer for moderne transportårer 
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10. Hvordan skal planarbeidet gjennomføres?  
Med bakgrunn i kommunal planstrategi, samt helseoversikten, skal samfunnsdelen arbeide 
videre med de utfordringer og muligheter som er skissert. Det skal opprettes nye 
satsingsområder og målsetninger for perioden 2022-2032. Planarbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel foreslås gjennomført på følgende måte.  

10.1.1 Organisering  
Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides med hjemmel i plan- og bygningsloven, og 
planprosessen må organiseres i tråd med lovens krav til organisering og prosess. 

10.1.2 Politisk organisering 
Kommunestyret er planmyndighet og skal gjøre endelig vedtak av planen i medhold av plan- 
og bygningslovens § 11-15. Ifølge kommunens delegeringsreglement skal Plan- og 
utviklingsutvalget behandle forslag til kommuneplan og komme med innspill til kommunestyret. 
Vedtak om høring og offentlig ettersyn av planprogram og planforslag skal fattes av Plan- og 
utviklingsutvalget. Formannskapet er satt som politisk styringsgruppe for planarbeidet. 

10.1.3 Administrativ organisering 
Arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel organiseres som et prosjekt, der 
prosjektledelsen er lagt til enhet plan og utvikling. De ulike temaene i samfunnsdelen utredes 
og utarbeides av arbeidsgruppen i dialog med berørte fagområder og brukergrupper. Dette 
innebærer at arbeidsgruppen kan hente inn ny kunnskap og informasjon om et emne ved 
behov. Gruppen får fullmakt til å invitere aktuelle personer og foreninger til temagrupper, og til 
å utrede nye tema hvis det blir aktuelt.  Forslag til satsingsområder og målsettinger legges 
fram til den politiske styringsgruppen og til politisk behandling ved behov.  

10.1.4 Medvirkningsansvarlig 
Medvirkning gjennomføres i alle faser av planprosessen. Prosjektleder har det overordnede 
ansvaret for å se til at medvirkningen gjennomføres på best mulig måte, og på riktig tidspunkt. 
Dette gjelder både den lovpålagte, og den ikke lovpålagte medvirkningen.  

10.1.5 Prosjektdeltakere med mandat 
Rolle og mandat Stilling 
Prosjekteier: 

 Rådmannen er den formelle eier av 
prosjektet og planprosessen, og har 
besluttet å igangsette arbeidet med ny 
samfunnsplan på bakgrunn av 
kommunal planstrategi 2017-2020. Han 
fatter beslutninger om 
igangsetting/avslutning av prosjektet. 

 
 Rådmann. 

Administrativ prosjektgruppe:   
 Ledes av rådmannen 
 Styringsgruppen har det overordnede 

ansvaret for prosjektet, på vegne av    
prosjekteier 

 Holder politiske organer orientert om 
prosjektet.  

 
 Rådmann  
 Kommunalsjef for Helse 

og omsorg  
 Kommunalsjef for 

Oppvekst og kultur 
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 Kvalitetssikrer beslutningsunderlaget  
for politiske organer   

 Vurdere eventuelle problemstillinger  
underveis 

 Kommunalsjef for 
Eiendom, plan og 
samfunnsutvikling 

 Økonomisjef  
 

Politisk styringsgruppe:  
 Ledes av ordfører. 
 Holder politiske organer orientert om 

prosjektet.  
 Vurderer eventuelle problemstillinger  

underveis 

 
 Formannskapet  

Rolle og mandat Stilling 
 Prosjektleder   

 Har den operative og daglige styringen 
av prosjektet 

 Har ansvaret for at prosjektet  
gjennomføres i henhold til mandat og 
milepælsplan, gitt av  
prosjekteier, evt. etter  
styringssignaler fra prosjekt- og 
styringsgruppe 

 Leder arbeidsgruppen(e).   
 Utforming av endelig plan. 

 
 Areal- og 

samfunnsplanlegger 

Rolle og mandat Stilling 
Arbeidsgruppe: 

 Utfører arbeid i henhold til milepæls- og 
fremdriftsplan utformet av prosjektleder 

 Utforming av skriftlig kunnskapsgrunnlag 
og vurderinger. 

  

 
 Enhetsleder plan og 

utvikling 
 Folkehelserådgiver 
 Kommunepsykolog 
 Kommuneoverlege 
 Enhetsleder helse 
 Enhetsleder pleie og 

omsorg 
 Enhetsleder skole 
 Enhetsleder barnehage 
 Ledende helsesykepleier  
 Enhetsleder kultur 
 Daglig leder av Fauna 

KF 
 Regnskapssjef 

Referansegruppen  
 Referansegruppen er en arena for  

dialog og kan involveres gjennom 
folkemøter, gjestebud, digital deltakelse 
m.m. 

 Referansegruppen skal gi faglige og 
konstruktive innspill i prosessen. 

 Gjennom planprosessen kan det 
opprettes tematiske referansegrupper. 

 
 Nærmiljøutvalg, politiske 

råd og utvalg. 
 Frivillige organisasjoner, 

lag og foreninger, 
bedrifter og næringsliv.  
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10.2 Medvirkning  
Medvirkning i planprosesser har flere hensikter, og er også en lovpålagt oppgave i 
planleggingen som følge av plan- og bygningsloven:  
 
§ 5-1 Medvirkning 

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal 
påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 
       Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å 
delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 
 
Fra et demokratiperspektiv er det viktig at alle interesser høres og at det gis mulighet for 
innspill. Medvirkning bidrar med viktig kunnskap og fremmer kreativitet i planleggingen, og gjør 
dermed planene bedre. Planarbeidet skal organiseres slik at alle interesserte og berørte har 
anledning til å gjøre seg kjent med innholdet i planen og komme med innspill. I tillegg til 
fastsatte høringsperioder etter loven legges det opp til deltakende prosesser i planarbeidet.  

Forslag til medvirkningsopplegg utover plan- og bygningslovens lovpålagte prosesskrav og 
høringer: 

- Vi skal oppfordre til medvirkning og innspill gjennom å stille spørsmål om viktige tema. 
- Internett skal brukes aktivt i informasjon gjennom hele planprosessen.  
- Kommunens Facebook-side skal brukes til å legge ut tema/spørsmål som innbyggerne 

kan gi innspill på gjennom prosessen. 
- Det opprettes samarbeid med lokalpressen om å få debatt om aktuelle saker. 
- Aktuelle grupper inviteres til diskusjons- og samarbeidsmøter rundt bestemte 

fokusområder/tema (for eksempel ungdomsrådet, eldrerådet, råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne). 

- For å få med barn og unges egne interesser kan det gjennomføres workshop/stands i 
skolene. 

- Faste møter med Ungdomsrådet. 
- Stands ulike steder i kommunen (AMFI, Handelsparken, ved idrettshall, ved 

ungdomsskolen og på videregående skole), for å snakke med og få innspill fra 
innbyggerne.   

- Gjestebud og/eller folkemøter.  
- Involvering av nærmiljøutvalg, lag, foreninger og bedrifter.  

10.3 Framdriftsplan   
Prosjektet føres fremover gjennom en fremdrifts- og milepælsplan satt av administrativ 
styringsgruppe i samråd med prosjektleder. Det tas sikte på sluttbehandling av samfunnsdelen 
januar 2022. Framdriftsplanen som vises her, forutsetter at planprosessen går som skissert. 

10.3.1 Utarbeiding, høring og fastsetting av planprogram 
Planprogram  Når? Hvem? 
Saksframlegg med tilhørende 
dokumenter sendes for politisk 
behandling. 

19. august 2020 Politisk sak til Plan- og 
utviklingsutvalget. Utgående 
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brev til resterende råd og 
utvalg.  

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

2.september 2020 Helse- og omsorgsutvalget 
 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

3. september 
2020 

Oppvekst- og kulturutvalget 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram for politisk 
behandling 

8.september 2020 Plan- og utviklingsutvalget 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram (seks uker) og 
offentliggjøring av forslag til kommunal 
planstrategi (30 dager) 

9. september – 
21. oktober 2020 

Alle råd og utvalg, statlige og 
regionale myndigheter, 
nabokommuner og 
allmennheten. 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram  

9. september 
2020 

Eldrerådet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram   

10. september 
2020 

Kommunalt råd for personer 
med funksjonsnedsettelse 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram  

23. september 
2020 

Formannskapet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

25. september 
2020 

Ungdomsrådet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

1.oktober 2020 Kommunestyret 

Vurdering av merknader til 
planprogrammet  

21. oktober – 3. 
november 2020 

Administrativ prosjektgruppe 
og prosjektleder 

Levering av revidert planprogram for 
gjennomgang 

3. november 2020 Plan- og utviklingsutvalget 

Gjennomgang av revidert planprogram  17. november 
2020 

Plan- og utviklingsutvalget 

Fastsetting av planprogram og vedtak av 
kommunal planstrategi (Det må gjøres to 
ulike vedtak; vedtak av kommunal 
planstrategi og fastsetting av 
planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel). 

11. desember 
2020 

Kommunestyret 

 

10.3.2 Planprosessen - fra planoppstart til vedtatt plan 
Faser Aktivitet Aktører Tidsrom  
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Oppstart av 
prosessen 

Informasjonssak til alle 
politiske råd og utvalg. 
Samkjøring av 
planprosess ny 
samfunnsplan med 
kommunal planstrategi  

Administrativ 
prosjektgruppe og 
prosjektleder 

April 2020 

Utarbeiding av 
kunnskapsgrunnlag 

Gjennomgang av 
nåværende plan, 
nasjonale 
planretningslinjer og 
forventninger 

Administrativ 
prosjektgruppe 
,prosjektleder og 
folkehelserådgiver  

Mai 2020 - August 
2020 

Forslag til 
planprogram  

Utarbeide forslag til 
planprogram  

Administrativ 
prosjektgruppe og 
prosjektleder  

Mai 2020 – august 
2020 

Høring av 
planprogram  

Høring og offentlig 
ettersyn 

Plan- og 
utviklingsutvalget  

September – oktober 
2020 

Revidering av 
planprogram 

Endring av forslag til 
planprogram på 
bakgrunn av innspill 

Administrativ 
prosjektgruppe og 
prosjektleder  

Oktober - november 
2020 

Fastsetting av 
planprogram 

Vedtak i 
kommunestyret 

Kommunestyret  Desember 2020 

Utarbeiding av 
planforslag  

Datainnsamling, 
produksjon av 
planforslag 

Styringsgruppe, 
administrativ 
prosjektgruppe, 
arbeidsgruppe og 
prosjektleder  

Desember 2020 – 
september 2021 

Høring av 
kommuneplan  

Høring og offentlig 
ettersyn  

Plan- og 
utviklingsutvalget  
Kommunestyret 

September – oktober 
2021 

Revidering av 
planforslag  

Merknadsbehandling 
og utarbeiding av 
endelig plan  

Styringsgruppe, 
administrativ 
prosjektgruppe, 
arbeidsgruppe og 
prosjektleder 

Oktober 2021 – januar 
2022 

Politisk 
sluttbehandling  

Vedtak  Kommunestyret Første 
kommunestyremøte i 
2022 

Evaluering av 
planprosess  

 Politisk 
styringsgruppe 
Administrativ 
styringsgruppe 
Prosjektleder 
Arbeidsgruppe  
Fokusgrupper 
Referansegrupper 

Vår 2022 
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10.4 Hvordan kan du sende inn innspill?  
Innspill til forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel kan sendes elektronisk til 
postmottak@fauske.kommune.no , eller via brev til Fauske kommune, Postboks 93, 8201 
Fauske.  

Vedlegg  
Vedlegg 1 – Planbehov vist i tabellformat 

Vedlegg 2 – Innspill fra Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Vedlegg 3 – Innspill fra Eldrerådet 

Vedlegg 4 – Innspill fra Norsk Friluftsliv 

Vedlegg 5 – Innspill fra Salten Friluftsråd  

Vedlegg 6 – Interne planer i organisasjonen  

 

 

mailto:postmottak@fauske.kommune.no


Vedlegg 1 - forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel  
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Forslag til prioritering av planoppgaver 2020-2023  

Plan Planperiod
e 

Behov for revidering? Ansvarlig  2020 2021 2022 2023 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 

2012-2025 Ja Rådmannen X X   

Kommuneplanens 
arealdel 

2018-2030 Deler av planen vurderes 
revidert  

Rådmannen   X X 

Kommunedelplaner        

Kommunedelplan for de 
gruveindustrielle 
kulturminnene i Sulitjelma 

2019-2030 Ja. Enhet Plan og utvikling  X X  

Kommunedelplan for 
energi og klima 

2019-2022 Vurderes årlig Enhet Plan og utvikling  X X X 

Kommunedelplan for 
Fauske sentrum 

2018-2030 Ja Enhet Plan og utvikling   X X 

Kommunedelplan for 
fysisk aktivitet og friluftsliv 

2015-2021 Ja Enhet kultur  X   

Kommunedelplan for 
helse, omsorg og sosial – 
Mestring og mulighet 

2018-2026 Ja.  Enhet helse   X  

Kommunedelplan for 
Skjerstadfjorden 

2019-2030 Nei Enhet Plan og utvikling     

Kommunedelplan for 
strategisk næringsplan 

 Ny plan Enhet Plan og utvikling   X  

Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet 
 
 
 

2019-2023 Ja. Revisjon av handlingsdel Enhet Plan og utvikling    X 
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Plan Planperiod
e 

Behov for revidering? Ansvarlig  2020 2021 2022 2023 

Fag-/temaplaner        

Alkoholpolitisk 
handlingsplan 

2020-2024 Nei.  Enhet helse     

Beredskapsplan  Ja Beredskapsleder  X   

Boligpolitisk 
handlingsplan 

 Ny plan. Boligsosial plan inngår Enhet Plan og utvikling  X X  

Demensplan  2020-2026 Nei. Enhet helse     

Habliteringsplan   Pågår Enhet helse X    

Havneplan  Ny plan, pågår Kommunalsjef 
Eiendom, plan og 
samfunnsutvikling 

X    

Helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse ROS) 

 Ja Beredskapsleder  X   

Hovedplan for skogsveier 2012-2021 Ja Enhet plan og utvikling   X   

Kulturplan  Ny plan Enhet kultur    X  

Målsetninger for 
hjorteviltforvaltningen 

2018-2020 Ja Enhet plan og utvikling X X   

Samhandlingsplan 
oppvekst og kultur  

2020-2024 Pågår Kommunalsjef 
oppvekst og kultur 

X     

Strategier for miljø- og 
næringstiltak i landbruket 

2017-2020 Ja  Enhet plan og utvikling X    

Strategisk landbruksplan  Vurderes ved utarbeiding av 
strategisk næringsplan 

Enhet plan og utvikling     

Temaplan for rus og 
psykisk helse  

2020-2024 Pågår Enhet rus og psykisk 
helse 

X    

Veteranplan – plan for 
personell som har deltatt i 
internasjonale tjenester 

2020 Pågår Enhet kultur X    

 



 
 
 
 

Dato:  24.06.2020 
Vår ref.: 20/9595 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 
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Liss-Ane Simonsen 
Areal- og samfunnsplanlegger 
 Enhet plan og utvikling 
 

 
 
 

Uttalelse til kommunal planstrategi 2020-2023 - Fauske 
kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
 
Fauske kommunale råd or personer med funksjonsnedsettelse fattet i sak 11/20 følgende 
enstemmig vedtak:  
 
Saken tas til orientering med følgende presisering: 
Råd for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse ber om at tidlig involvering av rådet 
innarbeides i arbeidsmetodikken for planarbeid. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Møtesekretær  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Dato:  24.06.2020 
Vår ref.: 20/9587 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 
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Liss-Ane Simonsen 
Areal- og samfunnsplanlegger 
 Enhet plan og utvikling 
 

 
 
 

Uttalelse vedrørende kommunal planstrategi 2020-2023 - 
Eldrerådet 
 
 
Eldrerådet fattet i sak 8/20 følgende enstemmig vedtak:  
 
Eldrerådets innspill til vedtatt plandokument er at administrasjonen sørger for at eldrerådet tas med 
i framtidige planprosesser som angår eldre slik at lovpålagt medvirkning blir reell.  
 
Konkret betyr det at det må etableres nye rutiner eller at eksisterende rutiner forbedres som sikrer 
systematisk deltakelse og ikke oppleves tilfeldig!  
 
Det må også gjøres kjent for eldrerådet hvordan dette dokumenteres som muliggjør 
kontrolltiltak/internrevisjon.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Møtesekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 



Hurtigguide til lokalpolitikere ved rullering av planstrategi

Sikring av neste 
generasjons 
natur og helse
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kjære lokalpolitiker

Det er ikke vanskelig som lokalpolitiker å gi et stort bidrag til å fremme 
gode liv og sikre kommende generasjoners livsgrunnlag. Klima- og 
naturutfordringene løses gjennom summen av de mange kloke lokale 
beslutningene. Her har du en nøkkelrolle, og kommunens planstrategi er 
et av dine viktigste verktøy. I denne veilederen har vi samlet forslag til tiltak 
som vil bidra positivt til et godt lokalmiljø og en bedre verden å vokse opp i. 
Ved å redusere klimautslipp, bevare biologisk mangfold og sikre innbyggere 
attraktive friluftsarealer for rekreasjon og bruk av allemannsretten, legger 
du samtidig et viktig grunnlag for helse, arbeidsplasser og bærekraftig lokal 
utvikling. Miljø og utvikling er ikke motsetninger. Det er to samfunnsbehov 
som skal finne felles svar i planstrategien.

Framtidens løsninger krever at kommunen mobiliserer og involverer alle 
sine ressursmiljøer og møteplasser til felles innsats. Skoler, barnehager, 
arbeidsplasser, kirke, frivillighet, lokalt kulturliv og media; alle kan 
engasjeres.

I denne veilederen har vi spesielt fokusert på tiltak som i dag er de
største truslene for våre barn og barnebarn. Tap av natur og artsmangfold er 
en like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringer. Valgene vi tar 
i dag for natur, får langsiktige konsekvenser. Lokalpolitikerens utfordring er 
å balansere langsiktige og kortsiktige behov. Hovedgrunnen til at selv Norge 
har tapt vesentlige mengder av natur og biologisk mangfold, er summen 
av alle de gangene vi bare skulle forsyne oss «litt» av naturen. Dagen og 
morgendagen krever helt andre politiske valg enn gårsdagen. 

Din kommune skal rullere planstrategien. Det er et viktig grunnlag for 
videre planlegging i kommunen. Dere skal identifisere utfordringer, 
utredningsbehov, og sikre god medvirkning. I sidene som følger vil du 
finne helt konkrete råd for hvordan din kommune kan lykkes med å sikre 
naturgrunnlaget og gode oppvekstkår for kommende generasjoner. Vi 
nevner også områder som kan kreve nye utredninger som grunnlag for 
rullering av kommuneplanen.

Vi ønsker deg lykke til med arbeidet. 



5

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være det
politiske hovedsporet for vår tids største utfordringer. Gjennom sin
planlegging er kommunene nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig
samfunnsutvikling og oppnåelse av bærekraftsmålene i Norge. Flere av
bærekraftsmålene setter tydelige krav til kommunens arealforvaltning og
ivaretakelse av biologisk mangfold, både på land og til sjøs.

Bærekraftsmål 1 4, Liv under vann, forplikter Norge til å; «Bevare og bruke

hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling».

Bærekraftsmål 1 5, Liv på land, forplikter Norge til å; «Beskytte,

gjenopprette og fremme bære-kraftig bruk av økosystemer, sikre

bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere

landforringelse samt stanse tap av artsmangfold».

Bærekraftig forvaltning av naturverdiene skal sikres gjennom bærekraftsmål

1 2, Ansvarlig forbruk og produksjon. I dag forbruker vi mye mer enn hva

som er bærekraftig for kloden. For å sikre gode levekår for nåværende og

fremtidige generasjoner må vi minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og

klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson.

Flere av bærekraftsmålene vil også ha innvirkning på kommunens

folkehelsearbeid. Bærekraftsmål 3 skal sikre god helse og fremme livskvalitet

for alle, uansett alder. Bærekraftsmål 1 1 , Bærekraftige byer og samfunn -

delmål 1 1 .7, skal sørge for; “allmenn tilgang til trygge, inkluderende og

lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom, særlig for kvinner, barn og

eldre samt personer med nedsatt funksjonsevne”.

FNs bærekraftsmål

Figur 1: Stockholm Resilience
Centre
Vi oppfordrer kommunen til
å legge Stockholm Resilience
Centre sin oppstilling av
bærekraftsmålene som førende
for egen planlegging (se gur
1).
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Arealplanlegging
Regjeringen styrker nå det lokale selvstyret, noe som innebærer at 
mesteparten av norsk natur forvaltes gjennom kommunal arealplanlegging. 
Det betyr at fylkeskommunene og kommunene får økt ansvar for å sikre 
også nasjonale og regionale interesser. Det kan være utfordrende å føre en 
natur- og friluftslivsvennlig arealpolitikk når prioritering av økonomisk 
vekst, arbeidsplasser og innbyggertall er mer synlig i et kortsiktig 
perspektiv. En viktig forutsetning er at regional og lokal arealplanlegging 
er basert på åpen dialog mellom de ulike interessene, herunder natur- og 
friluftslivsorganisasjoner. Med god kunnskap om naturverdiene, miljøets 
tilstand og utfordringer kan kommunen legge gode premisser for å ivareta 
hensyn til klima, natur og friluftsområder i sine arealplaner.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven er en sektor-overgripende lov, som gjelder alle tiltak og 
all bruk som påvirker norsk natur. Det betyr at beslutninger som gjøres etter 
annet lovverk, for eksempel plan- og bygningsloven, må sees i sammenheng 
med naturmangfoldloven. 

I loven er fem miljørettslige prinsipper lovfestet og skal legges til grunn 
som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Det betyr at i 
redegjørelsen for en beslutning skal det framgå en helt konkret vurdering 
av disse prinsippene. Disse prinsippene er kunnskapsgrunnlaget (§ 8), 
føre-var-prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 
10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12).

Foto: Helene Rønningstad Halsos
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Folkehelse
Å få flere til å delta i fysisk aktivitet utendørs vil gi gode folkehelseeffekter. 
Det er i dag en utfordring at bare to av ti voksne er tilstrekkelig aktive, 
og kun halvparten av de på 15 år. Helse- og omsorgsdepartementets nye 
aktivitetsdata for 2018 viser også en svak nedgang i aktivitetsnivået til 
9-årige gutter. 

Friluftsliv skaper aktivitet
Friluftsliv kan være en nøkkel til å få med mange som i dag er inaktive, fordi:
•	 Hele 78 prosent av befolkningen oppgir at de går på fotturer i skogen 

eller fjellet (SSB, 2017) – dette er en form for fysisk aktivitet mange trives med.
•	 Å være fysisk aktiv i naturen og nærmiljøet er den aktiviteten nordmenn 

oppgir at de helst ønsker å gjøre mer av (Helsedirektoratet 2014).
•	 Blant ulike former for fysisk aktivitet er friluftslivsaktiviteter de som viser størst 

grad av sosial likhet i deltakelse (Breivik og Rafoss, 2017). Å gå tur er den 
vanligste aktiviteten i alle grupper, og det er lav terskel for å bli med.

Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelse gir gode helse-
effekter, og friluftsliv er en viktig kilde til livskvalitet og både fysisk 
og psykisk helse. Helsedirektoratet har beregnet at potensialet for 
samfunnsøkonomisk gevinst ved økt fysisk aktivitet, er på 455 milliarder 
årlig. Dette utgjør 406 000 leveår med god livskvalitet. Undersøkelser viser 
også at friluftsliv er den fysiske aktiviteten som flest nordmenn oppgir at 
de ønsker å gjøre mer av. 

7

“Å være fysisk aktiv i 
naturen og nærmiljøet er 
den aktiviteten nordmenn 
oppgir at de helst ønsker 
å gjøre mer av.”

Foto:Paulina Cervenka
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Arealregnskap/naturregnskap
Arealbruk påvirker både naturmangfoldet, klimaet og de mulighetene 
naturen har til å levere de økosystemtjenestene vi mennesker er helt 
avhengige av. Eksempler på slike tjenester er produksjon av mat, 
medisiner, rensing av vann og luft, binding av karbon, beskyttelse mot ras, 
flom og erosjon, samt naturopplevelser og rekreasjon.

For å sikre at økosystemene forvaltes på en bærekraftig måte, og kan 
levere økosystemtjenester også i framtida, er det avgjørende at vi vet hva vi 
har, og hva vi forbruker. Til dette trengs et arealregnskap/naturregnskap, 
som grunnlag for arbeidet med kommende kommuneplan. Dette er et 
verktøy som kan gi kommunen nødvendig oversikt over miljøstatus for 
ulike naturtyper i kommunen, økologisk kvalitet, hvor det ikke er rom for 
utbygginger eller andre arealendringer, hvor det er behov for restaurering 
og hvor det er behov for ytterligere kartlegging. Metoder finnes; Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) deltar i utvikling av metode for et 
slikt regnskap internasjonalt med FN, og har testet metoden i Oslo/
Osloregionen.

Tiltak som må vurderes:
•	 Utvikle et arealregnskap/naturregnskap for kommunen.  

Et slikt regnskap vil vise kunnskap om: (a) arealer (arealregnskap), (b)tilstand 
(økologisk tilstand i arealene), (c) økosystemtjenester (bruk) og (d) eventuelt 
kunnskap om økonomiske verdier. 

“For å sikre at økosystemene 
forvaltes på en bærekraftig 
måte, og kan levere 
økosystemtjenester også i 
framtida, er det avgjørende 
at vi vet hva vi har, og hva 
vi forbruker.”

8
Foto: Paulina Cervenka



9

Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder
Hensikten med kartlegging og verdsetting av friluftslivsarealer er 
å tydeliggjøre hvilke friluftslivsverdier som finnes i kommunen. 
Kartleggingen og verdisettingen har mange positive ringvirkninger i form 
av økt oppmerksomhet på potensielle turområder for befolkningen, men 
også som et viktig grunnlag for arbeidet med kommuneplanen, areal og 
tiltaksplanlegging for grønnstrukturen, marka og kulturlandskapet. 

Kartlegging av hele kommunens areal kan adressere arealbrukskonflikter, 
som for eksempel i nærheten av byer og tettsteder, og i strandsonen. Selv 
om det har vært et nasjonalt mål at alle kommuner skal ha gjennomført 
dette i løpet av 2019, er det likevel noen kommuner som ikke er ferdige 
med dette. Det vil for mange kommuner som har gjennomført dette, være 
aktuelt å vurdere en revisjon.

Tiltak som må vurderes:
•	 Fullføre, eventuelt revidere, kartleggingen og verdsettingen av friluftslivsområder.

“kartlegging og 
verdsetting av 
friluftsområder har 
mange positive 
ringvirkninger. det er 
viktig at kommunene 
følger opp denne 
målsettingen.”

Foto: Paulina Cervenka

Foto: Johnny Vaet Nordskog
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Turruteplan 
Stier og løyper er friluftslivets viktigste anlegg/infrastruktur, og en 
forutsetning for å få folk mer aktive. Et godt og sammenhengende sti- og 
løypenett, som tilfredsstiller ulike brukergruppers ønsker og behov, er 
derfor viktig. For å oppnå dette er en turruteplan (sti- og løypeplan) et 
godt virkemiddel. En slik plan er en systematisert og prioritert oversikt 
over alle aktuelle (eksisterende og planlagte) turruter i kommunen, der det 
enten er gjort tiltak, eller er tenkt å gjøre tiltak. En turrute omfatter ulike 
friluftslivsaktiviteter, som gå-, ski- og trugeturer, sykling og padling. En 
rute kan registreres som egnet for flere aktiviteter, med utgangspunkt i en 
hovedaktivitet.

Tiltak som må vurderes:
•	 Utarbeide, eventuelt revidere, kommunens turruteplan.
•	 Utrede behov for å prioritere anlegg for friluftsliv, herunder stier og løyper, i 

kommunens fordeling av spillemidler.

10

“stier og løyper er 
friluftslivets viktigste 
anlegg/infrastruktur.”

Foto: Synne Kvam
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Studie:
Funn fra studiet om kommunal og fylkeskommunal planlegging for 
nærmiljø*:

Nærtur prioriteres, men den strategiske forankringen er svak og planene 
lite forpliktende. Det er bred enighet om å legge til rette for turgåing i 
nærmiljøet. Til tross for enighet om målet får ikke det lokale friluftslivet 
gjennomslag i budsjett og handlingsplaner hverken lokalt eller regionalt.

Forskningen avdekket at det er manglende plankompetanse blant de 
ansvarlige for kultur, idrett og friluftsliv (KIF). Det at konkrete føringer og 
forslag til lokalisering av turstier og turløyper ikke inngår i KIF-planene 
kan delvis skyldes at det er svak planfaglig kompetanse om nærtur blant 
KIF- ansvarlige. Studien avdekker at 70% av de KIF ansvarlige jobber i 
kommunens kulturetat.

Nærturarbeidet bygger på lite systematisk kunnskap. Det er en trend 
både i kommune og fylke at arbeidet med nærtur bygger på et tilfeldig 
kunnskapsgrunnlag, og kun 7% av kommunene har utarbeidet en 
grøntstrukturplan.

Det tas lett på medvirkning i nærturarbeidet. Det må sikres at medvirkningen 
når	flere	grupper	enn	i	dag.	Blant	annet	er	friluftslivets	organisasjoner	og	
personer med nedsatt funksjonsevne i liten grad med i prosessene.

Usikkerheten rundt effekten av opplysningsarbeidet.
Til tross for omfattende informasjonsvirksomheten oppgir de KIF-ansvarlige 
at en årsak til at spillemidlene ikke blir benyttet er at de ikke får søknader 
fra lokale lag og foreninger.  Dette kan skyldes tid og ressurser, men også 
at lag og foreninger uten egne ansatte ikke får nødvendig bistand til å 
medvirke i prosessene, eller i det minste får bidra med informasjon om 
deres behov.

* Kilde: Kine Thoren (Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging 
av nærtur (2018).
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Nærnatur og nærtur
Naturen påvirker både den fysiske og psykiske helsen vår positivt. Det 
viser studier både i Norge og utlandet. Når kommunestyret diskuterer 
arealbruk er det derfor viktig å sørge for at innbyggere har god tilgang til 
naturopplevelser nær der de bor. Vi vet at lett tilgang til natur i nærmiljøet 
gir hyppigere bruk. Undersøkelser viser at bruken av naturområder går 
ned hvis det er mer enn 500 meter til nærmeste tursti, turområde eller 
andre grøntområder. Det er derfor viktig å ta vare på de befolkningsnære 
friluftslivs- og grøntområdene.

Av klimahensyn er det nå stort fokus på fortetting i byer og tettsteder, 
men samtidig er det viktig å være bevisst hvordan vi ivaretar tilgangen 
til uteområder, særlig i byer og tettsteder. I planleggingen må nærhet og 
tilgang til grønt- og friluftslivsområder sikres. Dette har betydning både 
for barn og unges og de voksnes aktivitet. 

Samtidig er det viktig å være bevisst på at barn driver med ulike former 
for fysiske aktiviteter om vinteren og om sommeren. For eksempel viser 
det seg at parker har mindre å si på vinterstid, men den totale andelen 
av grøntområder er enda viktigere enn om sommeren. Det er også viktig 
å sikre grønnstrukturen, som er sammenhengen mellom små og store 
naturpregede områder i byer og tettsteder.

Tiltak som må vurderes:
•	 Utrede og etablere en varig og forpliktende markagrense/utbyggingsgrense i 

kommuneplanen, for å sikre kommunens viktigste friluftslivsområder mot 
nedbygging.

•	 Utarbeide, eventuelt revidere, grønnstrukturplan som sikrer sammenhengen 
mellom ulike grøntområder og viktige friluftslivsområder.

•	 Utrede og kjøpe opp viktige private strandsonearealer til allmenne 
friluftslivsformål, jf. tilskuddordningen til sikring av friluftslivsområder.

•	 Styrke arbeidet med etablering av sammenhengende kyststier og forbindelser til, fra 
og mellom friluftslivsområder. 
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“av klimahensyn er det nå stort 
fokus på fortetting i byer og 
tettsteder. dette gjør det enda 
viktigere å ivareta tilgangen 
til natur og friområder i 
nærmiljøet.”

13
Foto: Paulina Cervenka
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Nedbygging av strandsonen
Kyst- og strandsoneområder er under sterkt press fra flere hold. Omtrent 
80 prosent av Norges befolkning bor mindre enn ti kilometer fra sjøen, 
samtidig er disse områdene attraktive til næringsformål, hytteutbygging, 
oppdrett og reiseliv. 

Dessverre overses ofte kyst- og strandsoneområdenes rike plante- og 
dyreliv, og deres viktige rolle som rekreasjonsområde for nærturer og 
annen friluftslivsaktivitet i både hverdag og ferie.

Siden midten av 1950-tallet har det vært et generelt forbud mot utbygging 
i strandsonen (gjelder både langs sjø og vassdrag). Til tross for en sterk 
beskyttelse i loven, har det tilsynelatende vært manglende politisk vilje, 
både sentralt og lokalt, til å håndheve regelverket som skal beskytte 
strandsonen. 

Denne utviklingen skyldes i stor grad at det blir gitt dispensasjoner fra 
gjeldende lover og regler. I 2018 ble 751 av totalt 1319 søknader om nye 
bygninger i strandsonen innvilget som dispensasjoner fra byggeforbudet. 

“til tross for en sterk 
beskyttelse i loven 
bygges det stadig 
mer i strandsonen, 
noe som truer både 
artsmangfold og 
allmennhetens 
tilgang.”

Foto: Lars Verket
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I henhold til plan og bygningsloven § 19-2 skal to vilkår være oppfylt 
for at dispensasjon kan innvilges av kommunen: 1) Hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt og 2) Fordelene 
ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Ved vurderingen av vilkårene skal det legges særlig vekt på 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
  
Tiltak som må vurderes:
•	 Gjennomføre kartlegginger av kommunens strandsoneareal med mål om å avdekke 

natur- og friluftslivverdier som en del av kommunens arealregnskap. 
•	 Gjennomgå kommunens dispensasjonspraksis i strandsonen, med mål om å 

stramme inn denne for å ivareta lokale og nasjonale interesser.
•	 Innføre en nedre byggegrense, som ivaretar 100-metersbeltet i strandsonen.
•	 Utøve myndighetskontroll ved ulovlige bygg og stengsler i strandsonen.
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Hytteutbygging
Hytta har en viktig rolle i norsk kultur, og betyr mye både for friluftslivet 
og folkehelsen. Dessverre finnes det likevel også flere tilfeller der 
hytteutbygging truer sårbare naturområder, og undergraver nasjonale 
målsetninger om at verdifull natur skal bevares. Tall fra SSB viser at vi 
nærmer oss en halv million hytter. Hvert år bygges det stadig flere hytter 
og fritidsboliger. Samtidig øker også gjennomsnittlig størrelse. Dette fører 
til høyere krav til standard, energibehov og infrastruktur.

Ser man på den samlede effekten av tilknyttede naturinngrep i forbindelse 
med dagens hytteutbygging, er dette en svært arealkrevende næring, hvor 
endringer forekommer raskt og er irreversible. Det bygges ned stadig mer 
natur i Norge, og hytteutbygging er en av hoveddriverne for nedbygging 
av arealer og fragmentering av norsk natur. Hytteutbygging beslaglegger 
og privatiserer natur- og friluftslivsområder og reduserer dermed 
allmennhetens mulighet til fri ferdsel i utmark. 

Tiltak som må vurderes:
•	 Gjennomgå egen strategi for hyttebygging med mål om å fastsette langsiktige 

utbyggingsgrenser som sikrer bærekraftig utvikling i fjellområdene, beskytter store 
naturområder, hindrer tap av naturmangfold og ivaretar friluftslivsverdier.

Foto: Torgeir W. Schanke
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Klima og energiutbygging
Global oppvarming og tap av biologisk mangfold er vår tids to største 
utfordringer. Disse utfordringen må løses likeverdig og ikke gå på 
bekostning av hverandre. Norsk klima- og energipolitikk kan derfor 
ikke basere seg på arealkrevende energiutbygging som medfører store 
irreversible endringer og inngrep i store naturområder. Eksempelvis er 
vindkraftsatsing i store intakte og sammenhengende naturområder ikke 
veien å gå, men man bør i stedet iverksette tiltak som ikke innebærer store 
naturinngrep.  

Tiltak som må vurderes: 
•	 Satse på tiltak som ivaretar klima- og naturutfordringene på en likeverdig måte. 

Eks; spare- og energieffektiviseringstiltak innenfor f.eks. bygg og transport. 
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“naturlige økosystemer er halvert de 
siste femti årene og over 2000 arter 
er utryddningstruet bare i norge. 
Fns klimapanel trekker frem endret 
arealbruk som den største årsaken til at 
artene forsvinner.”

Foto: Wanda Nordstrøm
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Motorferdsel
Naturen er vår viktigste arena for friluftsliv, fysisk aktivitet og 
naturopplevelser. Hele ni av ti oppgir at de driver med friluftsliv jevnlig. 
Naturen er også en sentral kilde til stillhet, og flere søker ut i naturen for 
stillhet og ro nå enn for bare få år siden. Vi oppsøker ikke fravær av lyd – 
men fravær av støy. Naturen er dermed et viktig tilfluktssted for store deler 
av befolkningen.

Endringen i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, som ble 
vedtatt av Stortinget i 2015, gir kommunene mulighet for å opprette 
snøscooterløyper i utmark. I lovproposisjon, side 28 står det blant annet: 
«Det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering 
av snøscooterløyper, ikke minst som følge av eventuell ulovlig kjøring med 
utspring i løypene. Hensynet til friluftslivet står derfor i en særstilling». 
Og fra 2018 ble vannscooterforskriften opphevet, og kommunene kan selv 
utforme lokale forskrifter.

Samtidig kommer stadig nye motoriserte og etter hvert elektrifiserte 
kjøretøy beregnet på utmark, en utvikling som gjør at det blir viktig at 
kommunen har en tydelig politikk/strategi for hvordan de ønsker utmarka 
skal brukes. Det påligger derfor den enkelte kommune et stort ansvar for å 
ivareta friluftslivets interesser gjennom planprosessen. 

Tiltak som må vurderes:
•	 Sikre at det føres oppsyn og kontroll av motorisert ferdsel i utmark.
•	 Ikke legge løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter i viktige 

friluftslivsområder.
•	 Legge til rette for de som driver ikke-motorisert aktivitet i sjø, vann og vassdrag.

18



19

Regional planlegging
Mange planspørsmål lar seg ikke løse i den enkelte kommune, men 
berører forhold i flere kommuner. Regionale planavklaringer er derfor 
viktige for å gjennomføre både nasjonal, regional og lokal miljø- og 
arealpolitikk. 

Aktuelle temaer for regional plan kan være samferdselstiltak og 
infrastruktur, bolig-, hytte- og næringsutvikling, jordvern, natur- og 
friluftslivsområder og fjell-, kyst, og vassdragsforvaltning.

Tiltak som må vurderes:
•	 Gjennomgå hvilke temaer i kommunen som berører regionale interesser og ikke 

kan løses i egen kommune alene, og som dermed best kan løses gjennom regional 
plan. 

•	 Oppfordre fylkeskommunen til å utarbeide felles regional planstrategi og 
utarbeidet regional plan med juridisk bindende bestemmelser for en helhetlig 
forvaltning av fjellområder. 

•	 Oppfordre fylkeskommunen til å utarbeide felles regional planstrategi og 
utarbeidet regional plan med juridisk bindende bestemmelser for en helhetlig 
forvaltning av strandsonen. 

“Mange planspørsmål berører 
forhold i flere kommuner og 
øker behovet for samarbeid og 
regionale planavklaringer.”

Foto: Ann Helen Grebstad



20

Inkludering
Friluftsliv er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å 
fremme helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. Mange 
innvandrere og flerkulturelle opplever at det er lettere å bli kjent med 
nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske 
kulturen og det norske språket. 

Mange innvandrergrupper sliter med store helseutfordringer, blant annet 
på grunn av for lite kunnskap om ivaretakelse av egen helse, og om 
egnede steder for å være fysisk aktiv og hvilke tilbud som finnes. I denne 
sammenheng er friluftsliv unikt, fordi det stort sett er tilgjengelig over 
hele landet gjennom hele året, er rimelig og gir store fysiske og psykiske 
helsegevinster. Fysisk aktive mennesker har også større mulighet til å delta 
i arbeidslivet og forbli i jobb.

Tiltak som må vurderes:
•	 Gjøre friluftsliv til en del av introduksjonsprogrammet, og opplæringen i norsk og 

samfunnskunnskap.
•	 Etablere en møteplass mellom kommune/bydel, som er i direkte eller indirekte 

kontakt med målgruppen, og friluftslivet, for å avdekke behov og ønsker, og bidra 
til bedre tilrettelegging.

•	 Etablere en felles fritidsguide/turvenn-løsning, slik at det blir enklere for både 
privatpersoner og tjenesteområder i kommune/bydel å få mer informasjon om 
hvordan de kan bli mer fysisk aktive i sitt nærmiljø.

•	 Lage en plan for å sikre at fritidserklæringen blir oppfylt, slik at alle, uansett 
kulturell bakgrunn, fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, kan delta i friluftslivet 
på lik linje med andre.

Foto: Wanda Nordstrøm
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Frivillighet
Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i 
menneskers liv. Det gir en merverdi i å engasjere seg for andre, det gir 
glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. 

Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger 
ensomhet og bygger fellesskap. En aktiv og levende frivillig sektor er 
av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. 
Eksempler på virkemidler kommunen kan bidra til kan være økonomisk 
støtte, infrastruktur/lokaler/møteplasser med universell utforming og 
dialog- og informasjonsmuligheter innad i kommunen. Kommunene bør 
jevnlig sikre at de har oppdatert kjennskap til den lokale frivillighetens 
utfordringer, ressurser og utviklingsmuligheter. 

Tiltak som må vurderes:
•	 Utarbeide en frivillighetspolitikk for kommunen i samarbeid med frivillige 

organisasjoner.
•	 Invitere frivilligheten inn til politikkutforming.
•	 Opprette en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor. En slik arena kan 

være et Aktivitetsråd der organisasjoner/miljøer som har aktivitet i kommunen 
inviteres til å delta. 

21
Foto: Paulina Cervenka



22

Skole og barnehage
Nye læreplaner for fagene for grunnskolen skal trinnvis tas i bruk fra 
2020. Planene er tydelige på at det skal være mer variasjon og mer 
uteundervisning. Verdier som menneskeverd, skaperglede, engasjement, 
utforskertrang, respekt for naturen og miljøbevissthet vektlegges og 
prioriteres høyere enn tidligere.

Mange av de som underviser i dag, eller er under utdanning, føler seg 
tryggest på å undervise i klasserommet. Det er derfor viktig at opplæring i 
uteskole, naturen som læringsarena og aktive læringsmetoder, er en del av 
innføringen av de nye læreplanene. 

Stadig flere norske barn sitter for mye stille i hverdagen. Samtidig 
krymper uteområdene i mange nye skoler og barnehager, hvor også 
naturen forsvinner. Det skaper bekymring blant forskerne. Forskere har 
påvist at motoriske ferdigheter henger sammen med faglige ferdigheter 
som norsk og matte. En gjennomtenkt utforming av uteområdene kan 
bidra til å sikre god motorisk utvikling og daglig fysisk aktivitet, ifølge en 
fersk forskningsrapport fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet.

Tiltak som må vurderes: 
•	 Utarbeide en oversikt over behovet for planer og utredninger for oppvekstanleggene
•	 Når nye læreplaner tas i bruk har kommunen som skoleeier ansvar for å legge til 

rette for et kompetanseløft for alle sine lærere som ønsker å få inspirasjon, ideer og 
kunnskap om å ta naturen i bruk som læringsarena i alle fag slik de nye fagplanene 
legger opp til.

•	 Sikre at skolenes uteområde og nærmiljø er tilpasset den nye læreplanen med tanke 
på mer av undervisningen skal foregå ute. 

•	 Vurdere å vedta arealkrav for uteområder i skole (30m2) og barnehage (25m2). 
•	 Sikre at uteområdene i nye skoler og barnehager bidrar til en god motorisk 

utvikling og daglig fysisk aktivitet.

Foto: Paulina Cervenka
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Aktivitetsråd
Et aktivitetsråd er et forum der organisasjoner, ressursmiljøer og 
kommunen har dialog om lokale behov og ønsker for å få flere i fysisk 
aktivitet i kommunen. Et aktivitetsråd er ikke en konkurrent til lokalt 
idrettsarbeid eller idrettsråd, men et utfyllende supplement.

Målet er å få flere i aktivitet, med et spesielt fokus på ungdom og voksne 
som ikke er aktive. Aktivitetsrådet formål er å fremme og ivareta lokale 
anleggs- og aktivitetsbehov for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, 
og aktiviteter som i særlig grad kan aktivisere en bredde av befolkningen. 
Gjennom gode medvirkningsprosesser inkluderes behovene i kommunale 
planprosesser for idrett, aktivitet og friluftsliv.

Ved å ha et aktivitetsråd vil kommunen:
•	 Bli bedre rustet til å identifisere hva som skal til for å få enda flere i 

aktivitet.
•	 Komme tettere på behovene til de som driver med aktivitet utenfor den 

organiserte idretten.
•	 Bli bedre i stand til å iverksette tiltak og forvalte midler som kommer 

flere målgrupper til gode.

Tiltak som må vurderes:
•	 Etablere et aktivitetsråd for å stimulere flere innbyggere til jevnlig aktivitet, fremme 

og ivareta lokale anleggs- og aktivitetsbehov for egenorganisert idrett og fysisk 
aktivitet for flere grupper.

23
Foto: Joe Urrutia

Foto: Paulina Cervenka
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Medvirkning
Muligheter for reell medvirkning fra innbyggerne i kommunen, herunder 
frivillige lag og foreninger, er en forutsetning for et levende demokrati. 
Derfor er det også nedfelt i plan- og bygningsloven at den som fremmer et 
planforslag skal legge til rette for medvirkning.

For å utdype hva medvirkning er, har Kommunal- og moderniserings-
departementet utarbeidet en veileder om medvirkning i planlegging, der 
det blant annet står: “Åpenhet i planarbeidet innebærer at alle, enten 
som direkte berørt eller interessent, skal ha lik tilgang til nødvendig 
informasjon for å ivareta sine interesser eller komme med sine meninger. 
Åpenhet er i seg selv en forutsetning for at berørte parter skal ha tillit til 
plansystemet.” 

Kommunene har et spesielt ansvar for å øke medvirkningen hos barn og 
unge. Barn og ungdom har kompetanse og lokal kunnskap som er viktig 
i utviklingen av framtidens kommuner. Plan- og bygningsloven og FN-
barnekonvensjon trekker frem voksnes plikt til å lytte til barn når de tar 
beslutninger som berører dem. Kommunene skal ha en barnerepresentant 
som skal ivareta barn og unge, og se til at saksbehandling og vedtak er i 
tråd med rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planlegging.

Tiltak som må vurderes
•	 Vurdere om kommunen har god kompetanse på ulike typer medvirkningsprosesser.
•	 Sikre åpne medvirkningsprosesser, som involvere og gir innspill fra befolkningen 

tidlig gjennom medvirkningsaktiviteter. Dette kan være med på å forankre, øke 
engasjement og styrke beslutningsgrunnlaget for en sak. 

•	 Benytte ulike metoder for medvirkning slik at alle lag/foreninger og ulike grupper i 
befolkningen nås. 

•	 Gi innbyggerne opplevelsen av at deres deltakelse kan påvirke utfallet.
•	 Legge til rette for at alle kan komme til «planleggingsbordet», ha mulighet til å gi 

innspill og være en del av plandialogen.  



“Barn og ungdom har 
kompetanse og lokal kunnskap 
som er viktig i utviklingen av 
framtidens kommuner.”
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Lenker som er relevante for arbeidet med planstrategi

Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023: 

• nasjonale forventninger: https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65a24b8ea560c01 
56d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf 

• Filmer om planlegging: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningslov-
en/plan/filmer-om-planlegging-etter-plan--og-bygningsloven/id2669416/

Om kommunal planstrategi:

• kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder: https://www.regjeringen.no/ 
contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf 

Medvirkning: 

• kMds veileder for medvirkning: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/med-
virkningsveileder/h2302b_veileder_medvirkning.pdf 

• ks – strategier for innbyggermedvirkning: https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/innbygger-
medvirkning/om-innbyggermedvirkning/strategier-for-innbyggermedvirkning/

• Barn og unge- medvirkning: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og bygge-
sak/id2685228/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%20
13.01.2020&utm_content=plan,%20bygg%20og%20eiendom

Areal- og naturforvaltning - Tilstand, drivere og tiltak: 

• Miljøstatus – naturområder på land: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/naturomrader-pa-land/

• Miljøkommune – naturmangfold: http://www.miljokommune.no/temaoversikt/naturmangfold/ 

• Miljøkommune - arealplanlegging: http://www.miljokommune.no/temaoversikt/planlegging1/ 

• Miljødirektoratet – miljøhensyn i arealplanlegging: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplan-
legging/miljohensyn-i-arealplanlegging/

• naturmangfoldloven i planprosesser: http://www.miljokommune.no/temaoversikt/planlegging1/Miljohen-
syn-i-arealplanlegging/naturmangfold/naturmangfoldloven-i-planprosesser/

• e-læringskurs i naturmangfoldloven:  
http://web1.norskinteraktiv.no/login/nologin.aspx?schoolid=668&Courseid=2925  
http://web1.norskinteraktiv.no/login/nologin.aspx?schoolid=668&Courseid=2841 

Tilrettelegging for friluftsliv:

• statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder:  
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M462/M462.pdf 
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/friluftsliv/statlig-sikra-friluftslivsomrader/

• Miljødirektoratets sider om friluftslivet: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/

• tilrettelegging for naturvennlig friluftsliv: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/
m1326/m1326.pdf

• Friluftsliv der folk bor – eksempler på ulike tiltak: https://www.miljodirektoratet.no/link/ 
6fb00c16b81f4a139e1cc7c89ea0f3bc.aspx 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/filmer-om-planlegging-etter-plan--og-bygningsloven/id2669416/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/filmer-om-planlegging-etter-plan--og-bygningsloven/id2669416/
https://www.regjeringen.no/contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/medvirkningsveileder/h2302b_veileder_medvirkning.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/medvirkningsveileder/h2302b_veileder_medvirkning.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/innbyggermedvirkning/om-innbyggermedvirkning/strategier-for-innbyggermedvirkning/
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/innbyggermedvirkning/om-innbyggermedvirkning/strategier-for-innbyggermedvirkning/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2685228/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2013.01.2020&utm_content=Plan,%20bygg%20og%20eiendom
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2685228/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2013.01.2020&utm_content=Plan,%20bygg%20og%20eiendom
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2685228/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2013.01.2020&utm_content=Plan,%20bygg%20og%20eiendom
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/naturomrader-pa-land/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Naturmangfold/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging/Naturmangfold/Naturmangfoldloven-i-planprosesser/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging/Naturmangfold/Naturmangfoldloven-i-planprosesser/
http://web1.norskinteraktiv.no/login/nologin.aspx?SchoolId=668&CourseId=2925
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M462/M462.pdf
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/friluftsliv/statlig-sikra-friluftslivsomrader/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1326/m1326.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1326/m1326.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/link/6fb00c16b81f4a139e1cc7c89ea0f3bc.aspx
https://www.miljodirektoratet.no/link/6fb00c16b81f4a139e1cc7c89ea0f3bc.aspx
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Folkehelse og fysisk aktivitet:

• kommunens folkehelsearbeid: https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen

• Friluftsliv for seniorer:  
https://www.norskfriluftsliv.no/friluftsliv-for-seniorer/ut-pa-tur/  
link til heftet: https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2020/02/Friluftsliv-Helse_senior_Brosjyre_
norsk_digital-oppslag.pdf

• sjekkliste for gode nærmiljøet: https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-
vil-skape-gode-naermiljoer/sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20
n%C3%a6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab-
97760264d52a3e6fce538f95e384c/sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20
gode%20n%C3%a6rmilj%C3%B8er.pdf

Forskning:

• Mindre uteområder i skole og barnehage bekymrer forskerne fra nMBu: https://forskning.no/arkitek-
tur-barn-og-ungdom-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/ 
sma-uteomrader-i-skoler-og-barnehager-skaper-bekymring/1625321

• Fysisk aktivitet gir bedre skoleresultater: https://www.lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap/klini-
sk-oversikt/2019/01/daglig-fysisk-aktivitet-pa-schemat-battre-skolresultat-hos-pojkarna/

• Fysisk aktivitet i grunnskolen legger grunnlag for vaner man tar med i voksen alder:  
Bunkeflo i Sverige: «https://www.idrottsforskning.se/daglig-skolidrott-gav-okad-fysisk-aktivitet-senare-i-livet/ 
active smarter kids norge: https://forskning.no/barn-og-ungdom-mat-og-helse-norges-idrettshogskole/aktive-
barn-blir-spreke-gamlinger/1639988 

Kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet: 

• Fullversjon: https://www.nmbu.no/download/file/fid/34945 

• kortversjon: https://www.nmbu.no/download/file/fid/35305 

se våre nettsider for mer informasjon om aktuelle tema:

https://norskfriluftsliv.no/ 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/folkehelsearbeid-i-kommunen
https://www.norskfriluftsliv.no/friluftsliv-for-seniorer/ut-pa-tur/
https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2020/02/Friluftsliv-Helse_Senior_Brosjyre_NORSK_digital-oppslag.pdf
https://norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2020/02/Friluftsliv-Helse_Senior_Brosjyre_NORSK_digital-oppslag.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/sjekkliste-for-kommuner-som-vil-skape-gode-naermiljoer/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf/_/attachment/inline/950cc955-2f2e-449f-b219-3f254cafff59:f50a0a573ab97760264d52a3e6fce538f95e384c/Sjekkliste%20for%20kommuner%20som%20vil%20skape%20gode%20n%C3%A6rmilj%C3%B8er.pdf
https://forskning.no/arkitektur-barn-og-ungdom-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/sma-uteomrader-i-skoler-og-barnehager-skaper-bekymring/1625321
https://forskning.no/arkitektur-barn-og-ungdom-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/sma-uteomrader-i-skoler-og-barnehager-skaper-bekymring/1625321
https://forskning.no/arkitektur-barn-og-ungdom-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/sma-uteomrader-i-skoler-og-barnehager-skaper-bekymring/1625321
https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2019/01/Daglig-fysisk-aktivitet-pa-schemat-battre-skolresultat-hos-pojkarna/
https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2019/01/Daglig-fysisk-aktivitet-pa-schemat-battre-skolresultat-hos-pojkarna/
https://www.idrottsforskning.se/daglig-skolidrott-gav-okad-fysisk-aktivitet-senare-i-livet/
https://forskning.no/barn-og-ungdom-mat-og-helse-norges-idrettshogskole/aktive-barn-blir-spreke-gamlinger/1639988
https://forskning.no/barn-og-ungdom-mat-og-helse-norges-idrettshogskole/aktive-barn-blir-spreke-gamlinger/1639988
https://www.nmbu.no/download/file/fid/34945
https://www.nmbu.no/download/file/fid/35305
https://norskfriluftsliv.no/


NORSK FRILUFTSLIVer en
fellesorganisasjon for 17 norske frivillige
friluftslivsorganisasjoner, med over 950
000 medlemskap og ere enn 5000 lag
og foreninger. Norsk Friluftsliv skal blant
annet løse oppgaver og samordne saker
av felles interesse og fremme disse
overfor myndighetene og andre aktuelle
målgrupper, styrke friluftslivets posisjon
og utbredelse i samfunnet, fremme
allemannsretten og sikre friluftslivets
naturgrunnlag og skape økt forståelse for
naturens egenverdi.

Les mer: www.norskfriluftsliv.no

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV
(FNF)er regionale samarbeidsforum
for natur- og friluftslivsorganisasjoner.
Formålet er å ivareta natur- og
friluftslivsinteressene i de enkelte
regionene, blant annet ved å sette ved å
natur- og friluftslivssaker på dagsorden,
ha god kontakt med lokale og regionale
myndigheter, bygge gode nettverk
mellom organisasjonene, med politikere
og andre relevante aktører og påvirke
relevante plan- og saksprosesser som
har konsekvenser for naturverdier og
friluftsliv. Det nnes en ansatt FNF-
koordinator i alle fylker som vil være et
viktig kontaktpunkt for kommunen mot
natur- og friluftslivsorganisasjonene.

Les mer: www.fnf-nett.no

Foto: Inger Sjøblom
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Salten 07.11.19 

Innspill til planstrategien for Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, 

Bodø, Gildeskål, Meløy og Rødøy 
Under følger noen konkrete innspill fra Salten friluftsråd: 

Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer og strategier i kommunen. Friluftsliv 
er viktig for svært mange. Det er den aktiviteten, på tvers av klasse og alder, som aktiviserer flest. Utøvelse 
av friluftsliv er viktig for folks livskvalitet, livsmestring og bolyst. Mange praktiske ferdigheter, immateriell 
kulturarv, lokalkunnskap og lokal tilhørighet videreføres og forsterkes i dag i stor grad kun gjennom 
friluftsliv. Videre er naturopplevelse og friluftsliv den viktigste driveren for at turister velger å oppsøke vår 
region. Samtidig kan målrettet satsing på friluftsliv som nærmiljøaktivitet og nærferieform, bidra til å 
redusere klimaavtrykket til egen befolkning. Det er også viktig å være bevisst på at friluftsliv er en av få 
arenaer hvor folk i dag ivaretar og utvikler kompetanse som er avgjørende når viktige samfunnsfunksjoner 
faller bort og derfor viktig for å bygge robuste lokalsamfunn (for eksempel ferdsel uten bruk av motor, 
høsting, varme og matlaging uten bruk av strøm osv). Derfor ber friluftsrådet kommunen: 

Legge inn friluftsliv som et viktig strategisk virkemiddel i utviklingen i kommunen og omhandler dette når 
samfunnsdelen av kommuneplanen vurderes i planstrategien. 

Kommuneplanens arealdel 
Arealplanen skal i prinsippet legge føringer for all arealbruk i kommunen. Tilgang på arealer er avgjørende 
for utøvelse av friluftsliv. Friluftsliv er svært viktig for folks livskvalitet, helse og kulturell forankring og 
dermed en viktig interesse i arbeidet med arealplanen. For å avklare friluftslivets arealinteresser, ber 
friluftsrådet kommunen om å: 

Legge inn revisjon av kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i planstrategien 

Kunnskapsbasert forvaltning er et viktig prinsipp i arealplanleggingen. Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder er verktøyet for å dokumentere og verdivurdere friluftslivets arealinteresser. 

Kartleggingen er også nyttig i dispensasjonssaker, utbyggingssaker og for å vurdere behovene for kjøp eller 

avtalefestet bruk av områder til friluftsliv. I Salten ble arbeidet med denne kartleggingen avsluttet i 2012.  

Alle kommunene er kartlagt. På grunn av endringer i arealbruk/disponering, folks friluftsvaner, besøkende 

og ny kunnskap må disse kartleggingene revideres med jevne mellomrom. Friluftsrådets vurdering er derfor 

at de fleste kommunene i regionen bør revidere sin kartlegging i løpet av de neste fire årene. Med den 

bakgrunnen ber vi kommunene vurdere behovet for revisjon av friluftslivskartleggingen i planstrategien. 

Friluftsrådet kan bidra i revisjonsarbeidet om ønskelig og dette kan gjøres i sammenheng med utarbeidelse 

av en ferdselsåreplan (se under).  

 

Legg inn utarbeidelse/sluttføring av ferdselsåreplan i planstrategien  

Ferdselsåreplaner er et nytt verktøy for mer målstyrt utvikling og drift av stier, ruter, løyper og leder. Dette 

er helt avgjørende infrastruktur for friluftslivet. Salten friluftsråd samarbeider nå med 

medlemskommunene om å utarbeide slike temaplaner.  Målet vårt er at alle kommunene skal ha slike 

planer innen utgangen av 2022. 

Ferdselsåreplanene er nyttige redskap for:  

 Bedre og mer målrettet ressursbruk (frivillige, private, kommune) 

 Bedre rolleavklaring mellom partene som bidrar (frivillige, private, kommune) 

 Kanalisering og konfliktavklaring knyttet ferdsel (med økende/endret ferdsel fra lokale og turister) 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf
file://///bkfil04/avd/RegionR/Profilhåndbok/Brevmaler/Konkrete%20innspill%20fra%20Salten%20friluftsråd
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 Å sikre bedre kartfesting av stier, ruter, løyper og leder (viktig for redning, friluftlivsutøvere, 

grunneiere, i utbyggingssaker og arealplaner) 

 Avklare behov for kjøp eller avtaler om bruk 

Ferdselsåreplanene endrer ikke i seg selv ansvaret for stier, ruter, løyper og leder i kommunen, men gir en 

status, oversikt over hva som gjøres av hvem.  

 

Ferdselåreplanen er i utgangspunktet en temaplan og binder ikke i seg selv arealbruk, kommunens eller 

noen andres ressursbruk. Hvis det er ønskelig, gjøres det ved at resultatene fra ferdselsåreplanen 

innarbeides i kommunens ordinære planverk (for eksempel kommunedelplan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelse og kommuneplanens arealplan). 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 

Kommunedelplanen er kommunens viktigste verktøy i arbeidet med organisert idrett, egenorganisert 
aktivitet og friluftsliv. Vi ber kommunen om å legge et forsterket fokus på egenorganisert aktivitet, 
friluftsliv, skolegårder og nærmiljø som føring for planen. 
Kommunedelplanen danner grunnlaget for å kunne søke spillemidler. Kommunene har tradisjonelt vektlagt 
behovene til organisert idrett i denne planen. Med et forsterket fokus på folkehelse, ber friluftsrådet 
kommunene legge sterkere vekt på egenorganisert aktivitet og friluftsliv. Størst effekt har tiltak på 
allment tilgjengelige areal i nærmiljøet. I så måte peker skolegårdene, turveiene og stiene seg ut som særlig 
viktige områder å fokusere i dette planarbeidet. Dette er også i tråd med fylkeskommunens krav om at 
kommunene nå skal lage to uavhengige prioriterte lister i planen, en for egenorganisert aktivitet og en for 
organisert idrett (jf samarbeidsavtalene om folkehelsearbeidet). 

Oppvekstplan 

Oppvekstplanen legger føringen for barns og ungdoms oppvekst i kommunen og dermed også rammene for 

den viktigste ressursen et samfunn rår over på sikt. Det å bidra til en robust, frisk og kompetent 

oppvoksende generasjon med et trygt rotfeste, er overordna viktig. Friluftsrådet ber derfor om at 

kommunen: 

 

Legger inn Helsefremmende skole og barnehage som førende og forpliktende for/i Oppvekstplanen  

Alle kommunestyrene i Salten har gjort vedtak om at deres skoler og barnehager skal være 

helsefremmende. Gjennom et prosjektsamarbeid med Salten friluftsråd er dette målet på god vei til å nås. 

Det er bra. Vi ser like fullt at det er viktig at dette arbeidet blir forpliktende gjennom planforankring i 

planverket for oppvekstsektoren i de enkelte kommunene. Dette for å sikre at det helsefremmende 

arbeidet blir en naturlig og forpliktet del av skole- og barnehagehverdagen over tid og ikke bare et løft, som 

sakte glemmes.  

 

Legger inn lokal identitet som en viktig premiss for/i Oppvekstplanen  

Salten friluftsråd vil oppfordre kommunene til å sette konkrete, lokale kompetansemål på ferdigheter eller 

kunnskap som er viktige for elevenes lokale identitet, kunnskap og kjennskap om og til nærmiljøet sitt . 

Dette kan knytte seg både til ferdigheter i friluftsliv (for eksempel lokale høstingstradisjoner, ferdselsformer 

eller bålbrenning), lokale kulturminner (kunnskap om sagn, steder og gjenstander), 

naturelementer/fenomener og immateriell kulturarv (for eksempel det å kunne sette opp et håndsnøre, 

fiske og lage fiskekaker). Vi mener at dette er viktige bidrag for å bære lokal kunnskap/tradisjon videre, til 

et trygt fotfeste og mer robust ungdom. 
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Planer og involvering av Salten friluftsråd i kommunenes planarbeid 

Salten friluftsråd har begrenset kapasitet på oppfølging av planer og må derfor avgrense behandlingen til 

de som er viktigst for vårt ansvarsområde. Friluftsrådet er også et fagorgan som opptrer på vegne av 

kommunene. Vi ønsker derfor å bli involvert tidlig i planprosessene. Med bakgrunn i det ønsker vi som 

hovedregel å få tilsendt meldinger om planoppstart og gi våre innspill da og bare unntaksvis opptre som en 

høringspart i den ordinære høringen før vedtak.  

Følgende planer ønsker vi å få tilsendt fra medlemskommunene for behandling: 

 Planstrategien 

 Kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) 

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse eller tilsvarende 

 Oppvekstplan eller tilsvarende 

Ønsker medlemskommunene innspill til planer utenom dette, kan dere selvsagt be spesielt om det. 
 

Med hilsen 

 

Bjørn Godal 

Faglig leder 



Vedlegg 6 – forslag til kommunal planstrategi og forslag 
til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
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Interne planer i organisasjonen 
Sist oppdater 18.08.20 
 
Plan   

Atomberedskap 

Avfallsplan havn 

Beredskap-/ evakueringsplan hjemmetjeneste 

Beredskap-/ evakueringsplan Institusjon 

Beredskapsplan - IT-avdelingen 

Beredskapsplan - kommunale vannverk 

Beredskapsplan - vannforsyning 

Beredskapsplan - VVA 

Beredskapsplan akutt forurensning IUA Salten 
 

Beredskapsplan Barnehage (felles) 

Beredskapsplan for akutt forurensning 

Beredskapsplan for barnehagene  

Beredskapsplan for den enkelte skole  
 

Beredskapsplaner - eiendom 

Brann og redning 

Digitalisering i helse og omsorg 2016-2022 Innføring av velferdsteknologiske løsninger 
i Fauske kommune  

Fagutviklingsplan – helse og omsorg 

Forvaltningsplan vann 

Helhetlig ROS (ROS-Fauske) 

HMS plan  

HMS plan og tiltaksplan felles  

HMS plan og tiltaksplan HMS for den enkelte skole  

Hovedplan avløp 

Hovedplan vannforsyning 2014-2026 

IKT – plan for skole 

Kontaktinfo - psykososialt kriseteam 

Lønnspolitisk plan 2018-2020 

Miljørisikoanalyser og beredskapsanalyser  forurensing 

Oppfølgingsplan ROS-Fauske 

Ordensreglement SFO 

Ordensreglement skole 
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Plan 

Overordnet beredskapsplan 

Pandemiplan 

Plan for evakuering og forpleining 

Plan for helsemessig- og sosial beredskap 

Plan for informasjonssikkerhet? 

Plan for inkluderende barnehagemiljø  

Plan for kommunal kriseledelse 

Plan for krisekommunikasjon 

Plan for opprettelse og drift av EPS-senter 

Plan for opprusting av kommunale veier 2018-2021 

Plan for psykososial omsorg 

Plan for språk og leseopplæring 

Plan for tidlig innsats 

Rammeplan SFO 

Rekruttering- og kompetanseplan 2012-2020 

Rutiner ved melding om kokevarsel 

Samhandlingsplan – kultur og oppvekst 

Seniorplan 2018-2020 

Smittevernplan 

Smittevernplan ved Ebola  

Strategiplan skole 

Teamkontrakter  

Tilsynsstrategi etter plan- og bygningsloven  

Tiltaksplan for psykososialt skolemiljø (Plan for inkluderende skolemiljø i 
Fauskeskolene) 

Trafikksikkerhetsplan for den enkelte skole 

UIA beredskapsplan 

Utvidet ordensreglement for den enkelte skole  

Vedtekter barnehagene  

Vedtekter SFO 

Virksomhetsplan for den enkelte skole 

Virksomhetsplaner for barnehagene  

Årshjul for barnehagene og skolene 
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Folkehelsa i Fauske 2020 
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer»  
 
 

 
Vedlegg: 
19.08.2020 Folkehelsa i Fauske 2020_Versjon 1_oppdatert 19 08 20 1450065 
 
Sammendrag: 
Det er et lovkrav etter Folkehelselovens § 5 at kommunene skal utarbeide en oversikt over 
helsetilstanden til befolkningen i kommunen. Oversikten skal være skriftlig og identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen.  
 
Oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske 2020 gir en oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer i Fauske kommune. Oversikten danner grunnlag for å peke ut hovedutfordringer 
knyttet til folkehelsa i Fauske, slik at planleggere og beslutningstakere kan rette innsatsen mot områder 
der behovet er størst. Dette gjør oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer til en grunnstein i 
det systematiske folkehelsearbeidet. 
 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til kapittel 2 § 5 i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) skal kommunen ha nødvendig 
oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på 
denne. Oversikten skal utarbeides hvert fjerde år. Den skal være skriftlig og identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen 
skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller 
helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.   
  
Oversiktsdokumentet skal brukes aktivt som kunnskapsgrunnlag i forbindelse med kommunal 
planlegging; jf. folkehelselovens § 6. Mål og planlegging: 



         Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. 
En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10-
1. 
        Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette 
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen 
står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. 
 
Befolkningens helse påvirkes av et bredt sett av årsaker som spenner fra grunnleggende 
forhold/bakenforliggende faktorer som påvirker helsen som økonomi og levekår, via miljøfaktorer til 
helserelatert atferd. For at oversikten skal fungere i forhold til folkehelselovens mål om å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller, er det en forutsetning at 
også oversikten har et slikt bredt spenn. Folkehelse er i folkehelseloven definert som befolkningens 
helsetilstand, og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Kravet lovgiver stiller er at oversikten blant 
annet baseres på kildene til informasjon jf. § 5a-c samt alle faktorene fra forskriftens § 3a–f, som er: 
 

a. befolkningssammensetning 
b. oppvekst og levekår 
c. fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
d. skader og ulykker 
e. helserelatert atferd 
f. helsetilstand 

 

 
 
Oversikten baserer seg på 
 

a. opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig  
b. kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene 
c. kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse. 
 
Det systematisk folkehelsearbeid ledes av rådmann og folkehelserådgiver, i samarbeid med kommunens 
oversiktsgruppe. Oversiktsgruppen består av kommuneoverlege, økonomisjef, kommunalsjefer og 
kommunepsykolog. Dette innebærer at hvert samhandlingsområde er representert med en eller flere 
representanter. Oversiktsgruppen har til oppgave å koordinere og framskaffe opplysninger om 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer innenfor samhandlingsområdets ansvarsområde.. Det løpende 
oversiktsarbeidet skal utøves som en del av kommunens ordinære virksomhet og relateres til 
kommunens styringssystem.  



 
 

Hva? Når? Hvem? 
Saksframlegg med tilhørende 
dokumenter sendes for politisk 
behandling. 

19. august 2020 Alle politiske råd og utvalg.   

Helseoversikten legges fram 2.september 2020 Helse- og omsorgsutvalget 
 

Helseoversikten legges fram 3. september 
2020 

Oppvekst- og kulturutvalget 

Helseoversikten legges fram 8.september 2020 Plan- og utviklingsutvalget 
Helseoversikten legges fram 9. september 

2020 
Eldrerådet 

Helseoversikten legges fram 10. september 
2020 

Kommunalt råd for personer 
med funksjonsnedsettelse 

Helseoversikten legges fram 23. september 
2020 

Formannskapet 

Helseoversikten legges fram 25. september 
2020 

Ungdomsrådet 

Helseoversikten legges fram og vedtas 1.oktober 2020 Kommunestyret 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Et samlet oversiktsdokument skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. 
Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og 
bygningsloven § 7-1 og § 10-1. 
 
Kommunens oversikt over folkehelsen skal bidra til at kommunen skal kunne ivareta sine oppgaver etter 
folkehelseloven. Det systematisk folkehelsearbeidet skal hjelpe oss å identifisere folkehelseutfordringer 
og ressurser slik at vi kan bli mer treffsikre i folkehelsearbeidet. Viktige grep for oss som kommune blir: 
 

· Å få alle deler av organisasjonene til å ta et forebyggende og helsefremmende ansvar. 
Helsesektoren kan ikke gjøre dette alene. Dette fordrer en helhetlig politikk der alle grener av 
organisasjonen bidrar i å rette opp utfordringene som helseoversikten tilkjennegir.  

· Å jobbe mer aktivt med å redusere sosiale ulikheter i befolkningen.  
· Å mobilisere (det øvrige) samfunnet til å ta et ansvar for å skape gode nærmiljøer, der 

mennesker tar ansvar for hverandre og sikrer fellesskap og livskvalitet for flest mulig 

På bakgrunn av helseoversikten har administrasjonen utarbeidet forslag til prioriterte 
folkehelseområder for å svare til utfordringene oversiktsdokumentet viser til. Disse løftes over i arbeidet 
med kommuneplanens samfunnsdel. Oversiktsgruppa har kommet frem til to prioriteringsområder for 
planperioden.  
 
1: Utjevning av sosiale ulikheter i helse  
2. Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv.  
(Mål og strategier foreslås knyttet til en rekke underområder innenfor ulike livsfaser). 
 
Helseoversikten vil gjennom det løpende oversiktsarbeidet oppdateres årlig. Det er hensiktsmessig at 
folkehelserådgiver i samarbeid med oversiktsgruppa utarbeider et handlingsprogram knyttet til 



kommunens overordnede folkehelsearbeidet i planperioden. 
  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Forord 
Hvert fjerde år skal kommunen utarbeide et samlet oversiktsdokument som skal ligge til grunn for det 

langsiktige folkehelsearbeidet (Jmf. Forskrift om oversikt over folkehelsen, § 5). Det er andre gang at 

det i Fauske utarbeides et slikt oversiktsdokument etter gjeldende folkehelselov. 

Det fireårige oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske 2020 gir en oversikt over helsetilstanden og 

påvirkningsfaktorer i Fauske kommune. Oversikten danner grunnlag for å peke ut hovedutfordringer 

knyttet til folkehelsa i Fauske, slik at planleggere og beslutningstakere kan rette innsatsen mot 

områder der behovet er størst. Dette gjør oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer til 

grunnsteinen i det systematiske folkehelsearbeidet.  

 

L. Holmström, Folkehelserådgiver 

Fauske, juli 2020 
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Innledning 
God oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive 

folkehelseutfordringene, og nødvendig for å planlegge og gjennomføre tiltak. Dette dokumentet gir en 

oversikt over befolkningens helsetilstand og forhold som påvirker folkehelsa i Fauske kommune. 

Folkehelseloven med tilhørende forskrift, stiller krav til at kommuner og fylkeskommuner skal ha 

nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og over positive og negative faktorer som kan 

virke inn på denne. Loven setter som krav at oversikten inngår som grunnlag for planstrategien ved 

fastsetting av mål og strategier. Informasjonen som framkommer må tolkes i lys av annen kunnskap 

om lokale forhold.  

Helseoversikten skal være et kunnskapsgrunnlag som utvikles løpende. Ny kunnskap, utvikling av 

helhetsforståelse og løpende diskusjoner vil endre dokumentet over tid. Forskrift om oversikt over 

folkehelsen, § 3, setter krav til oversiktens innhold. Tilgangen til relevant kunnskap om Fauske påvirker 

også utvalget av data. 

Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og globalt. 

For å nå dette målet er et effektivt folkehelsearbeid en av forutsetningene. Befolkningens helse og 

livskvalitet, og en rettferdig fordeling av denne, er avgjørende for bærekraften i et samfunn. Helse er 

mer enn fravær av sykdom og plager. Det handler om å mestre livet sitt med de mulighetene og 

begrensningene som finnes. Det å oppleve livet som meningsfullt, ha noen som står en nær og å tilhøre 

et fellesskap er viktig i et folkehelseperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversiktsarbeidet – en tredelt prosess 

1. Framskaffe informasjon 

2. Vurdere konsekvenser og årsaksforhold 

3. Utarbeide grunnlag for beslutninger om tiltak 

      a. På kort sikt 

      b. Knyttet til langsiktig planlegging 
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Lovbestemmelser 
Det kommunale folkehelsearbeidet er bestemt i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) av 

01.01.12. Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av: a) befolkningssammensetning, 

b) oppvekst- og levekårsforhold, c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, d) skader og ulykker, e) 

helserelatert atferd og f) helsetilstand (Jmf. Lov om folkehelse, § 3) 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser  

§ 1. Formål  

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale 

helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å 

forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige 

helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge 

til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.  

Kapittel 2. Kommunens ansvar  

§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeidet  

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 

somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot 

faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 

virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Kommunen skal 

medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet 

gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig 

sektor.  

§ 5. Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen  

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke 

inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør 

tilgjengelig etter §§ 20 og 25, b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 3-3 og c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. 

Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og 

årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale 

eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til kommunens 

oversikt.  

§ 6. Mål og planlegging  

Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av 

kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10- 1. Kommunen skal i sitt arbeid med 

kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som 

er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.  

§ 8. Folkehelsetiltak  

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet 

omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk 

aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Kommunen skal gi informasjon, råd 

og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. I Fauske kommune 

er folkehelsearbeidet nedfelt og forankret i kommuneplanens samfunnsdel 
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Folkehelse og folkehelsearbeid 
I folkehelseloven er folkehelse definert som befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i 

en befolkning. Folkehelsearbeid er definert som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer 

befolkningens helse og trivsel, forebygge sykdom skade eller lidelse, beskytte mot helsetrusler og arbeid 

for en jevnere fordeling av påvirkningsfaktorer.  

Folkehelsearbeid orienterer seg mot samfunnet, befolkningen og grupper, snarere enn enkeltindividet. 

Noen av kjernetrekkene ved folkehelsearbeidet er at det er en samfunnsoppgave, at det er 

befolkningsrettet, og at det utøves gjennom å påvirke faktorer som har positive eller negative effekter 

på helsen og fordelingen av denne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Påvirkningsfaktorer for helse, Dahlgren & Whiteheads modell fra 1991 
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FNs bærekraftsmål 
Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål. Dette er 17 globale felles mål for bærekraftig utvikling 

frem mot 2030. Hovedmål #3 God helse innebærer å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, 

uansett alder. De fleste av hovedmålene har imidlertid konsekvenser for helse; fattigdom, sult, 

utdanning, rent vann og gode sanitærforhold, arbeidsforhold, boforhold og nærmiljø, klimaendringer, 

forurensning og sosiale forskjeller. Samarbeid er helt nødvendig for å nå målene. 

Den siste internasjonale folkehelseerklæringen fra 2016, Shanghai-erklæringen (WHO 2016b), har 

fremme av helse gjennom FNs bærekraftsagenda som hovedmål. Bærekraftsmålene er rammeverket 

for utvikling og samarbeid om verdens hovedutfordringer. Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale 

ulikheter skal utjevnes. Klimaendringene skal bremses. 

 

 

 

Figur 2 Ill. lånt fra https://www.stockholmresilience.org/ Kommunene oppfordres til å legge denne bærekraftsmål-

oppstillingen som førende for egen planlegging. 

 

Folkehelsearbeidet er i endring, og beveger seg fra å bli sett på som en offentlig oppgave med 

definerte oppdrag i ulike sektorer, til også å være en samfunnsoppgave på tvers av sektorer, 

organisasjoner og aktører som sitter på virkemidler. Dette er kanskje også den største utfordringen – 

samarbeid på tvers. På samme måte peker bærekraftmål nr. 17 på samarbeid som en utfordring og 

forutsetning. Her ligger en forventning og et potensial for innovasjon og samskaping, og at 

kommunene skal ta en aktiv rolle. 

 

https://www.stockholmresilience.org/
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Kilder og statistikk 
Statistikk og helseoversikter kan ha stor nytteverdi i folkehelsearbeidet, men det er også knyttet store 

utfordringer til bruk av statistikk og tolkningen av den. Statistikken gir ofte et grunnlag for undring og 

spørsmål – heller enn fasitsvar og løsninger. I arbeidet med å finne oversikt over helsetilstanden i 

Fauske er det brukt ulik statistikk, analyser og data. Tallmateriale skal hjelpe oss å se tendenser og 

hvilken retning utviklingen har. Statistisk materiale kan inneholde feilkilder og noen ganger kan små 

avvik gi store utslag og dermed skape et feil inntrykk. Det har derfor også vært viktig å sjekke 

tilgjengelig statistikk opp mot lokal kunnskap.  

 

 

 

Figur 3 Illustrasjon hentet fra Folkehelseinstituttet 

 

Folkehelseloven angir noen bestemte kilder til kunnskap som skal benyttes i oversikten:  

- Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig.  

- Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  

- Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og samfunn som kan ha innvirkning på 

befolkningens helse.  
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Statistikk, tabeller og informasjon er hentet fra - eller basert på – tall og opplysninger fra følgende 

kilder:  

 

Folkehelseprofiler for Fauske kommune 

Kommunehelsa – Folkehelseinstituttet (FHI) 

SSB Statistikkbanken 

KOSTRA 

Ungdata 

Bufdir 

Husbanken 

NAV Fauske 

Kommunebarometeret: https://kb.kommunal-rapport.no/kommune/2020 

Foreldreundersøkelsen, en lokal tilfredshetsundersøkelse i Fauske-barnehagene 

Kommunesektorens organisasjon (KS)  

KS’ stordataanalyse av samfunnstrender (2018)  

Norgeshelsa (FHI)  

Nordland fylkeskommune, Fylkeshelseundersøkelsen Nordland 2020 

Norsk friluftsliv (www.norskfriluftsliv.no) 

Kommunedelplan energi og klima, 2018 – 2030 (Fauske kommune)  

Folkehelsa i Fauske 2016 

Innhenting av informasjon og data fra ulike tjenesteområder i Fauske kommune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fhi.no/hn/helse/
https://www.fhi.no/hn/helse/
https://www.fhi.no/hn/helse/
https://www.ssb.no/
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
http://www.ungdata.no/
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/
https://statistikk.husbanken.no/
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/NAV+i+ditt+fylke
https://kb.kommunal-rapport.no/kommune/2020
https://www.ks.no/
http://www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/fylkeshelseundersokelsen/
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/fylkeshelseundersokelsen/
http://www.norskfriluftsliv.no/
https://www.fauske.kommune.no/energi-og-klimaplan.515885.no.html
https://www.fauske.kommune.no/getfile.php/4646692.1292.7zs7uszllqpuln/Folkehelsa%2Bi%2BFauske%2B-%2Boversiktsdokument%2B2016+%289%29.pdf
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Sammendrag 
Dokumentet består av innsamlet data og opplysninger om følgende samfunnsområder: 

Kapittel 1 Befolkning 

Kjennetegn ved befolkningen er viktig informasjon både i seg selv, men også for vurderingen av 

helseinformasjon. I et folkehelseperspektiv er spesielt forventet levealder, dødelighet, 

alderssammensetningen og landbakgrunn for innvandrere relevant, fordi dette er forhold med 

betydning for helsetilstanden. Befolkningens sammensetning og utvikling danner grunnlaget for 

planlegging av kommunens langsiktige behov.  

 

Kapittel 2 Oppvekst og levekår 

Oppvekst og levekår omhandler økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold samt utdanningsforhold. 

Levekår kan defineres og forstås som den enkeltes tilgang til ulike ressurser. Levekår påvirker helse, og 

hvordan helsen fordeles i befolkninga. Arbeidsplasser, et inkluderende arbeidsliv og inntektssikring for 

den voksne befolkningen inngår sammen med bolig og boforhold derfor også som vesentlige 

bakenforliggende faktorer som har betydning for folkehelsa. I tillegg er oppvekstmiljø, 

velferdsordninger og tjenester som fanger opp risikoutsatte barn, unge og voksne, viktige lokale 

investeringer for å fremme en framtidig god folkehelse, og redusere sosial ulikhet i helse. 

 

Kapittel 3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

Miljøforhold som drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad av støy, sykkelvegnett, tilgang til friområder og 

friluftsområder har effekt på helsen. Miljøet kan fremme god helse og beskytte mot sykdom og ulykke, 

eller det kan i større eller mindre grad være en risiko. Det gjelder både det fysiske og det sosiale 

miljøet. 

 

Kapittel 4 Skader og ulykker 

Dødelighet som følge av ulykker har blitt betydelig redusert de siste tiårene. Nedgangen har vært 

særlig markant hos barn, ungdom og unge voksne. Til tross for en betydelig nedgang i dødelighet som 

følge av ulykker, er skader og ulykker fremdeles en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som 

følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår.  

De fleste skader og dødsulykker skjer i hjemmet og på fritiden. Skader og ulykker med personskader tar 

relativt mange unge liv, og er den største dødsårsaken for personer under 45 år. 34 prosent av alle 

dødsfall hos norske barn i alderen 1 – 14 år skyldes ulykker. Muligheten for å forebygge er gode, og 

effekter av tiltak kan komme raskt. Oversikt over hvor og når ulykker inntreffer kan bidra til økt 

oppmerksomhet på forebygging og større treffsikkerhet i tiltaksarbeidet.  

 

Kapittel 5 Helserelatert atferd 

Med helserelatert atferd menes atferd som har vist seg å ha innvirkning på et helseutfall.  

Kapittelet omhandler fysisk aktivitet og kosthold, samt bruk av snus og alkohol. Helseatferd og 

levevaner som røyking, fysisk aktivitet, kosthold og alkohol har innvirkning på en rekke sykdommer og 

lidelser. Dette er ikke bare resultat av individuelle valg – det er nødvendig å skape samfunnsmessige 

rammer for god helse gjennom ulike virkemidler som tilgangsreguleringer og tilrettelegginger. 
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Kapittel 6 Helsetilstand 

Helsetilstanden i kommunen kan på sett og vis beskrives som konsekvensen av en rekke årsaker 

innenfor de øvrige fem kapitlene i dokumentet. I dette kapittelet blir helse, sykdom og legemiddelbruk 

kartlagt. Statistikkbanken til Folkehelseinstituttet er en viktig kilde for data på bruk av helsetjenester 

og legemidler. 

De sykdommene som koster samfunnet mest i form av blant annet belastning på helse- og 

omsorgssektoren, sykefravær og redusert deltakelse i arbeidslivet, tapte liv og ikke-dødelig helsetap er 

de såkalte ikke-smittsomme sykdommene. Samtidig er dette sykdommer som i stor grad kan 

forebygges. Dette krever at vi kjenner hvilke forhold som påvirker disse sykdommene. Det er også godt 

dokumentert at det er en sosial ulikhet i alle disse sykdommene, også når det gjelder 

påvirkningsfaktorene for disse sykdommene.  
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Identifiserte folkehelseområder 
Når sentrale og lokale folkehelseområder er identifisert, forutsettes det at kommunen vurderer hvilke 

konsekvenser dette har for folkehelsa. En særlig oppmerksomhet når det gjelder utviklingstrekk over 

tid, reflekterer behovet for den samlede systematisk og langsiktige folkehelseinnsatsen lokalt. 

Årsaksforhold må analyseres og vurderes, og er en viktig del av dette arbeidet.  

Folkehelseinstituttet understreker betydningen av å vurdere forhold hvor kommunen kommer bedre 

ut sammenlignet med landsnivået på ulike indikatorer. Dette fordi landsnivået ikke nødvendigvis 

representerer et ønsket nivå i befolkningen.  

Helseforskjeller er et produkt av forskjeller i ressurser, levekår og muligheter, og forskjellene skapes i 

oppvekstmiljø, arbeidsliv, fritid og lignende. De mest effektive tiltakene mot sosial ulikhet retter seg 

mot hele befolkningen, i form av tiltak som bidrar til sosial utjevning. Dette bør kombineres med mer 

målrettede tiltak ovenfor de mest utsatte gruppene.  

Folkehelselovens § 4 lovfester prinsippet «helse i alt vi gjør». Her understrekes det at kommunen skal 

fremme folkehelse innenfor hele virksomhetsområdet, og med hjelp av de virkemidler kommunen er 

tillagt og rår over. I oversiktsdokumentet er det presentert og gjort rede for relevant 

folkehelsestatistikk for Fauske kommune. Materialet er kvalitetssikret og supplert med lokal kunnskap 

på tvers i organisasjonen. Det er videre søkt å gjøre rede for sannsynlige årsakssammenhenger. Dette 

er ikke uttømmende og eksakt viten, på noen områder må vi de nærmeste årene gjøre et dypdykk for å 

hente ut mer kunnskap om lokale årsakssammenhenger. Det kan være aktuelt med både konkrete 

brukerundersøkelser og forskning i denne sammenhengen. Det vil være viktig å slutte opp rundt 

undersøkelser som kan gi oss nødvendig lokal kunnskap, som det for eksempel gjøres med 

ungdataundersøkelsen i skolen.  

Hvert år publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for fylker og kommuner (- Se utdrag av 

denne på neste side). Her sammenliknes en del nøkkeltall for kommunen med snittet for fylket og 

landet. Folkehelseprofilen viser noen områder der Fauske skiller seg signifikant ut, og som det kan 

være grunn til å se nærmere på i plan- og utviklingsarbeid, og i utvikling av tjenester.  

Med bakgrunn i det som er beskrevet ønsker man på nåværende tidspunkt å peke på to overordnede 

prioriteringsområder for den politiske perioden kommunen er inne i:  

 

1) Utjevning av sosial ulikhet i helse 

2) Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv 

Mål og strategier foreslås knyttet til en rekke underområder innenfor ulike livsfaser. 
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Figur 4 Utsnitt av Fauske kommunes folkehelseprofil. Denne kan sees i sin helhet på kommunens hjemmeside. 
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Prioriterte folkehelseområder i planperioden (2020 -2024) 
Oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal identifisere de viktigste 

folkehelseutfordringene i kommunen, herunder samfunnsmedisinske vurderinger av konsekvenser og 

årsaksforhold. Dette innebærer at kommunen skal vurdere hvilke utfordringer som skal prioriteres 

kommende planperiode. Kommunen skal iverksette nødvendige og tverrsektorielle tiltak for å møte 

folkehelseutfordringene.  

Fauske kommune har i dette dokumentet belyst ulike utfordringer knyttet til folkehelse. For å sikre 

ønsket utvikling foreslås to prioriteringsområder tatt med inn i kommunens planarbeid.  

 

Prioriteringsområde 1:  
UTJEVNING AV SOSIAL ULIKHET I HELSE 
Vi oppfatter gjerne Norge som et samfunn med en forholdsvis beskjeden grad av sosial ulikhet. Likevel 

er det også hos oss klare sammenhenger mellom sosial status og somatisk helse/psykisk helse.  

Med sosial ulikhet i helse menes helseforskjeller som varierer systematisk med sosial posisjon i 

samfunnet. Den sosiale posisjonen måler vi med yrkesklasse, inntektsnivå eller utdanningslengde. Vi 

finner sosial ulikhet i nesten alle faktorer som påvirker helse og nesten alle sykdommer og 

dødsårsaker. 

Befolkningens helse følger en gradient. Det vil si at mennesker med høy utdanning og gode jobber i 

gjennomsnitt har bedre helse. Forskning fra tvillingundersøkelsen til Folkehelseinstituttet viser blant 

annet at angstlidelser er seks ganger vanligere blant folk med bare grunnskole enn blant de med 

høyest utdannelse. En mengde forskning i utlandet og Norge viser liknende sosiale gradienter for blant 

annet depresjon og alvorlige psykiske lidelser. 

Sosial ulikhet i helse er problematisk for samfunnsutviklingen på flere måter:  

 Det er et folkehelseproblem, fordi befolkningens totale helsepotensial ikke utnyttes fullt ut.  

 Det er et rettferdighetsproblem, fordi mennesker i lavere sosiale lag frarøves livssjanser. Helse 

har en verdi i seg selv, men det er også en betingelse for å leve det livet en selv verdsetter. Vi 

kan snakke om en dobbel urettferdighet, ved at mennesker med lavere sosial bakgrunn både 

har dårligere levekår og opplever mer sykdom og oftere tidligere død.  

 Det er et levekårsproblem, fordi sviktende helse er en viktig faktor ved sosial eksklusjon i 

Norge. 

 Det er et samfunnsøkonomisk problem, fordi det reduserer sysselsetting og verdiskaping og 

øker offentlige utgifter, og svekker dermed den norske velferdsstatens økonomiske bærekraft.  

 Det er et velferds- og livskvalitetsproblem, fordi personer med helseproblemer og lav 

sosioøkonomisk status har langt dårligere forutsetninger for trivsel, generell tilfredshet og 

livskvalitet. 

 

Prioriteringsområde 2 vil ha innvirkning på dette prioriteringsområdet.  
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Prioriteringsområde 2:  
FOLKEHELSEARBEID I ET LIVSLØPSPERSPEKTIV 
Folkehelsearbeid handler ofte om å løse samfunnsfloker. Samfunnsfloker kjennetegnes ved at de ikke 

kan løses med enkeltstående innsats på ett samfunnsområde eller fagfelt. Her må ulike fagfelt og 

grupper gå sammen for å finne årsakssammenhenger og gode løsninger. Folkehelsearbeid i et 

livsløpsperspektiv vil bidra til at vi har fokus på tverrfaglighet og på helse i alt vi gjør.  

I folkehelsearbeid og kartlegging av forhold i befolkningen bruker man ofte inndelinger basert på 

sosiale eller økonomiske forhold. Ser vi folkehelsearbeidet i et livsløpsperspektiv, med hovedvekt på 

ulike livsfaser, kan vi i større grad unngå å måtte sette inn særskilte tiltak rettet mot spesielle grupper. 

God innsats innenfor dette prioriteringsområdet vil på sikt føre til gevinst innenfor prioriteringsområde 

1 (Utjevning av sosiale ulikheter i helse). 

 

 

Figur 5 Folkehelsearbeid i et livsløpsperspektiv 

 

 

 

Livsfase 1 Tidlig barndom 

Allerede i mors mage legges mye av grunnlaget for resten av et menneskes liv. I denne livsfasen, fra 

tidlig i svangerskapet og opp til 3-årsalderen er det viktig med målrettede og gjennomtenkte tiltak for å 

gi barnet en god oppvekst. Dette vil kunne gi bedre livskvalitet og livsmestring hos den enkelte, og 

samtidig bidra til gode og helsefremmende lokalsamfunn. Tiltak som settes inn tidlig, vil kunne ha 

effekt for hele livsløpet.  

Mål og strategier foreslås knyttet til: 

 Tidlig innsats 

 Familiens helhetlige situasjon og ressurser  

 Barnehagene som folkehelsearena 
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Livsfase 2: Fra barn til ung voksen 

Arbeidet med å legge til rette for at flest mulig gjennomfører videregående skole starter lenge før 

ungdomsalderen. Allerede mens barnet er i barnehagealder legges det første grunnlaget. Hjemmet, 

barnehagen, skolen og organisasjonslivet er viktige arenaer for å gi barn og unge kunnskap og 

ferdigheter til å mestre livet. Tidlig innsats er et nøkkelord. Vi ser her at arbeidet med livsfase 1 henger 

nøye sammen med resultater i arbeidet med livsfase 2. Det er viktig å fange opp og gjøre noe med de 

problemene barn og unge opplever både i og utenfor barnehage og skole. Slik kan man hjelpe dem 

som trenger det aller mest. Det handler om å bryte negative sirkler og erstatte dem med gode 

fremtidsløp. 

Mål og strategier foreslås knyttet til: 

 Skolene som folkehelsearena 

 Utdanningsløp og overgang til arbeid 

 Helsevaner 

 Livsmestring 

 Fauske kommune som bosted 

 

 

Livsfase 3: Aktiv aldring – Et aldersvennlig samfunn  
De nærmeste tiårene vil endre den demografiske sammensetning av Fauske betydelig. Det blir flere 

eldre, det blir en høyere andel eldre i befolkningen og det blir flere av de eldste eldre.  

Den demografiske utviklingen vil påvirke og ha konsekvenser for de fleste av samfunnets institusjoner, 

sektorer og markeder, og vil kreve nye løsninger og skape endringer på en rekke områder. Samtidig ser 

vi at nye generasjoner eldre vil ha høyere utdanning, bedre helse, bedre boliger og bedre økonomi. Det 

kan bli av avgjørende betydning at de tar i bruk sine ressurser for å møte alderdommens utfordringer 

og muligheter. 

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god 

hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin 

kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye 

og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene. Dette fokuset ønsker vi også i Fauske. 

Mål og strategier foreslås knyttet til:  

 Bo- og nærmiljø 

o Boliger og bofellesskap vi kan bli gamle i  

o Gode transportordninger (kollektivtransport) 

o Inkluderende og likeverdige samfunn  

 Opprettholdelse av livsmestring og helse under aldring 

 Eldre som aktive deltakere i samfunnet (Samfunnsressurs og «Reservestyrke») 
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KAPITTEL 1:  

BEFOLKNING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 20 

1. Befolkning 
Kjennetegn ved befolkningen er viktig informasjon både i seg selv, men også for vurderingen av 

helseinformasjon. I et folkehelseperspektiv er spesielt forventet levealder, dødelighet, 

alderssammensetningen og landbakgrunn for innvandrere relevant, fordi dette er forhold med 

betydning for helsetilstanden. 

Befolkningens sammensetning og utvikling danner grunnlaget for planlegging av kommunens 

langsiktige behov.  

 

1.1 Folketall og befolkningssammensetning 
Med befolkningssammensetning menes grunnlagsdata om befolkningen som kan omfatte folketall 

etter kjønn og alder, antall fødte og døde, flyttemønster, andelen personer med innvandrerbakgrunn, 

framtidig befolkningsutvikling etc. Denne typen informasjon er viktig i vurderingen av annen type 

informasjon på folkehelsefeltet, men kan også være en del av utfordringsbildet i seg selv. Vi kan ikke 

forutsi den framtidige utviklingen nøyaktig for komponentene fruktbarhet, dødelighet og flyttinger. 

I Fauske kommune var det ved utgangen av 2019 registrert 9739 innbyggere (SSB). 

 

1.1.1 Alderssammensetting 
Alderssammensetningen er viktig både for si noe om framtidige bærekraftige lokalsamfunn (der ung 

befolkning kan gi befolknings- og sysselsettingsvekst), og hvordan behovene for offentlige tjenester 

endres som en følge av dette. Alderssammensetningen vil også påvirke befolkningens generelle 

helsetilstand og frekvensen av aldersspesifikke sykdommer/lidelser. 

 

 

Figur 6 Befolkningsdiagram for Fauske, 2018. Kilde: SSB 
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1.2 Folketilvekst 
Ved inngangen til 2019 var det 9720 innbyggere i Fauske kommune. I løpet av det siste tiåret har 

folketallet økt med 295 innbyggere, noe som er en vekst på 1,8 prosent. Folketallet i Nordland har på 

samme tid økt med 3,5 prosent, og Fauske kommune har dermed en noe lavere vekst enn fylket for 

øvrig. 

 

Figur 7 Befolkningsutviklingen i Fauske. Kilde: SSB 

1.2.1 Levealder og dødsfall 
Forventet levealder ved fødselen er en indikator som kan gjenspeile befolkningens helsetilstand, og er 

en teoretisk beregning som sier noe om hvor lenge vi forventer at barna som ble født et konkret år, vil 

leve.  

Sosiale helseforskjeller og andre risikofaktorer som alkohol, usunt kosthold og fysisk inaktivitet er 

viktige forklaringsvariabler når det gjelder ulikheter i forventet levealder ved fødsel. Endringer i 

forventet levealder kan indirekte si noe om befolkningens helse og levekår, om kvaliteten i 

helsetjenesten, medisinsk utvikling samt endringer i befolkningens levevaner og livskvalitet. At vi lever 

lenger er en positiv utvikling, men representerer også på sikt store utfordringer med tanke på 

pensjoner og helse- og omsorgstjenester. I løpet av de siste 25 årene har levealderen i Norge økt med 

vel 6 år for menn og nesten 4 år for kvinner.  

Figuren under viser at kvinner i Fauske som er født i 2018 kan forvente å leve til de er 83,3 år, noe som 

er 1,2 år kortere enn for landsgjennomsnittet.  For mennene i Fauske er tilsvarende alder 79 år, og er 2 

år kortere enn landsgjennomsnittet.  

 

Figur 8 Forventet gjenstående levetid for kvinner og menn født i 2018, Fauske og Norge. Kilde: SSB 
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1.2.2 Fødselsoverskudd/-underskudd 
I 2018 ble det født 90 barn i Fauske kommune, og samme år døde 107 personer. I 2019 ble det født 84 

barn, altså en ytterligere nedgang fra året før. Det døde 97 personer samme år. 

Kommunen har altså et fødselsunderskudd på henholdsvis 17 og 13 personer de siste par årene. Antall 

fødte pr år har gått nedover i både Nordland og landet som helhet. 

 

1.2.3 Innenlandsk flytting (Nettoinnflytting) 
Innenlandsk innflytting måles ved antallet personer som har flyttet til kommunen minus antall 

personer som har flyttet ut av kommunen. Enten man flytter til eller fra en annen kommune, eller 

annet land så regnes det med. I 2018 var nettoflytting til Fauske to personer i pluss. 

 

1.2.4 Innvandring 
Det har vært en gradvis økning i andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Fauske 

kommune i de siste årene. 736 personer totalt.  

 

 

Figur 9 De ti nasjonalitetene som har flest innvandrere bosatt i Fauske i år 2010 og 2019. Kilde: SSB 

 

Fordi innvandrere i Norge er en så uensartet gruppe, er det ikke enkle svar på folkehelsestrategier. Det 

er store forskjeller mellom innvandrergruppene og innad i de ulike gruppene. Et stort flertall 

innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge snakker norsk, deltar i arbeidslivet og er 

økonomisk selvstendige. Det samme gjelder for innvandrere i Fauske. 

Innvandrere utgjør en ressurs, samtidig som noen har utfordringer. Innvandrere som står utenfor 

arbeid og utdanning er overrepresentert. Nasjonalt sett ser vi at innvandrerbefolkningen 

gjennomsnittlig skårer lavere enn befolkningen forøvrig på levekårsindikatorer som sysselsetting, 

inntekt og helse. Innvandrere, særlig noen grupper, er overrepresentert i husholdninger med 

vedvarende lavinntekt, noe som særlig rammer barn.  

 

 

0 20 40 60 80 100

Tyrkia

Afghanistan

Thailand

Somalia

Russland

Bulgaria

Polen

Sverige

Eritrea

Syria

2019 2010



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 23 

1.2.5 Eldre 
På landsbasis viser befolkningsframskrivingene at mot 2040 vil det være flere over 65 år enn 20 år og 

yngre. Dette vil blant annet føre til større behov for helse- og omsorgstjenester ettersom behovet øker 

med alderen. I 2017 brukte 50 prosent av personer mellom 80-89 år en eller flere omsorgstjenester, og 

for de på 90 år og eldre var tallet 90 prosent. I et folkehelseperspektiv er det dog positivt at 50 prosent 

av de mellom 80-89 klarer seg uten slike tjenester.  

For Fauske kommune ser vi ut fra figuren under at gruppen fra 80 år og over er forventet mer enn 

doblet fram mot 2040, fra 488 til 1043 personer. Et samfunnsmessig trekk er at prosentandelen eldre 

er større i små kommuner på rundt 2000 innbyggere enn i store kommuner. Dermed er også 

etterspørselen etter omsorgstjenester relativt sett også større i små kommuner. Man har naturligvis 

ikke kunnskap om hvordan helsen til dagens 50-60 åringer blir om to tiår, men en sannsynlig pekepinn 

er at dagens tjenestebruk vil være likt fremtidig tjenestebruk.  

 

 

Figur 10 Forventet andel eldre i Fauske ved hovedalternativet -MMMM. Kilde: SSB 
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1.3 Befolkningsframskrivinger – prognose 2020 – 2040 
Befolkningsframskrivinger for Nordland anslår at folketallet i Nordland vil øke jevnt til 259184 i 2040. 

Andelen av befolkningen i aldersgruppen 80 år+ vil øke betydelig, mens andelen 45-66 år vil gå 

betydelig ned. Det vil også være en reduksjon i andelen 15-24 og 25-44 år. 

I prognosene for befolkningsutviklingen i Fauske kommune frem til 2040 er SSBs hovedalternativ lagt til 

grunn, den såkalte «Middels-modellen -MMMM». På sikt er innbyggertallet forventet å være relativt 

stabilt, og SSB anslår at i år 2030 vil befolkningen være 9847, og i 2040 vil tallet være 9784. 

I SSBs prognoser frem mot 2026 forventes det en svak nedgang i innbyggertallet totalt i Fauske 

kommune. Den trenden vi har sett de siste ti år der andelen 67 år eller eldre øker mest, fortsetter frem 

mot 2026. I løpet av 2015 ble for første gang befolkningsgruppen 67 år eller eldre større enn 

befolkningsgruppen 0-15 år. I den neste tiårsperioden forventes gruppen 67 år eller eldre å fortsette å 

vokse sammenlignet med alle de øvrige befolkningsgruppene i kommunen. Dette er illustrert i figuren 

nedenfor. 

 

Figur 11 Ulike scenarier for befolkningsframskrivinger i Fauske for perioden 2020 – 2040. Kilde: SSB 
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Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Befolkningsutviklingen påvirkes av flere faktorer: Antallet som fødes, dør, som flytter fra og flytter til 

kommunen. Vel så viktig som å ha fokus på å stimulere til at nye personer flytter til kommunen, er å 

sørge for at de som bor her blir værende. Befolkningsvekst er en indikator på kommunens attraktivitet. 

En økt befolkning tilfører kommunen større aktivitet, nye impulser og høyere skatte- og 

rammetilskuddsinntekter. Videre utløser vekst investeringer og fornyelse, skaper grunnlag for ny 

nærings- og servicevirksomhet og trekker ny kompetanse til kommunen. 

Befolkningstilveksten i Fauske er i noe lavere vekst enn fylket for øvrig. Det fødes færre og færre barn, 

noe som virker inn på det totale antall innbyggere. Innvandring har vært positivt for folketilveksten, da 

den til en viss grad har kompensert for fødselsunderskudd og lav tilflytting.   

Arbeidsdeltakelse anses som nøkkelen til god integrering; det kan bidra til økt deltakelse i samfunnsliv 

for øvrig og forebygge sosial isolasjon og ensomhet. Dette gjelder norskfødte så godt som innvandrere. 

Når vi vet at innvandrere er underrepresentert i organisasjonslivet, blir skole og arbeidsplass viktige 

arenaer for kontakt og involvering.  

For at Fauske skal holde en stabil vekst, må innbyggerne våre oppleve å ha håp om ei trygg fremtid i 

kommunen. Dette fordrer at det finnes tilstrekkelig med arbeid i kommunen, og gode 

pendlermuligheter til og fra kommunen. Videre fordrer det at vi har gode bomiljø for folk i ulike 

livsfaser.  

At vi blir flere eldre er i utgangspunktet svært bra. Det kan sees på som et resultat av et samfunn som 

har evnet å ivareta befolkningens helse og levekår på en god måte. Aldringen av befolkningen er et 

viktig premiss for forventningen om økte utgifter i helse- og omsorgssektoren. Ved økt levealder øker 

også sannsynligheten for helseutfordringer som inntreffer ved høy alder.  

Med en aldrende befolkning vil det i et samfunnsøkonomisk perspektiv bli enda viktigere å fremme 

helse og forebygge sykdom i den yrkesaktive delen av befolkningen, samt legge til rette for utsatt 

pensjonsalder og god helse blant eldre. Innbyggerne må i enda større grad enn før planlegge sin egen 

alderdom. Det er derfor viktig å komme i dialog om dette før innbyggeren har blitt brukere av 

omsorgstjenester, for eksempel gjennom temamøter i pensjonistforeningen eller ved forebyggende 

hjemmebesøk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDFUNN 

 Lite vekst i antall innbyggere 

 Fødselsunderskudd 

 Innvandring har vært viktig for folketilveksten 

 Voksende andel eldre 

 For menn født i 2018,  er forventet levetid to år 

kortere enn for landsgjennomsnittet 
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2. Oppvekst og levekår 
Oppvekst og levekår omhandler økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold samt utdanningsforhold. 

Levekår kan defineres og forstås som den enkeltes tilgang til ulike ressurser. Levekår påvirker helse, og 

hvordan helsen fordeles i befolkninga. Arbeidsplasser, et inkluderende arbeidsliv og inntektssikring for 

den voksne befolkningen inngår sammen med bolig og boforhold derfor også som vesentlige 

bakenforliggende faktorer som har betydning for folkehelsa. I tillegg er oppvekstmiljø, 

velferdsordninger og tjenester som fanger opp risikoutsatte barn, unge og voksne, viktige lokale 

investeringer for å fremme en framtidig god folkehelse, og redusere sosial ulikhet i helse. 

 

2.1 Inntekt og ulikhet 
Når vi snakker om sosiale helseforskjeller tenker vi her først og fremst på forskjeller i helsetilstand 

etter økonomi, utdanning og yrke. Dette omtales også som sosioøkonomiske ulikheter i helse. Når man 

sammenlikner ulike grupper i samfunnet, finner man systematiske forskjeller i helse; jo lengre 

utdanning og høyere inntekt en gruppe har, jo høyere andel i den gruppen har god helse. Dette kalles 

sosiale helseforskjeller, eller sosial ulikhet i helse. Det er også slik at helsen blir gradvis bedre for hvert 

trinn på den sosioøkonomiske stigen. 

 

2.2 Lavinntekt og barnefattigdom 
Lavinntekt og fattigdom kan påvirke helse, utdanningsmuligheter, sosialt liv, bidra til utenforskap og 

svekke sosialt samhold. I land med høy levestandard slik som Norge, er det også andre ting enn mangel 

på mat og klær som definerer fattigdom. For barn er relasjoner til jevnaldrende særlig viktig for å ha 

det bra. Ved fattigdom mister man ofte muligheten til å delta sosialt der de fleste andre barn er. For 

eksempel har barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, ofte særskilte utfordringer 

både som unge og voksne, herunder større risiko for å utvikle helseplager. I tillegg har barn i familier 

med lavinntekt blant annet større sannsynlighet for å utvikle psykiske helseproblemer, lavere 

skoletrivsel, har færre venner og er mer utsatt for mobbing. I siste stortingsmelding om fordeling og 

sosial bærekraft, er det hovedprioritet i regjeringens velferdspolitikk å bekjempe fattigdom, særlig 

blant barnefamilier og sørge for at færre faller utenfor samfunns- og arbeidsliv.  

På grunn av inntektsulikheten mellom husholdninger, som også har vært økende de siste årene, vokser 

mange barn opp i lavinntektsfamilier. Andelen nasjonalt er økende, og henger blant annet sammen 

med at det er flere familier som har innvandret til Norge. Familier som har innvandret til Norge har 

mindre grad enn resten av befolkningen tilknytning til arbeidsmarkedet og har derfor lavere inntekt. 

Det er store variasjoner mellom innvandringsgruppene.  

Lavinntekt defineres her som personer i husholdninger med inntekt under 60 prosent av nasjonal 

medianinntekt, beregnet etter EU-skala. EU-skala er en ekvivalensskala (likeverdighetsskala) som 

benyttes for å kunne sammenligne husholdninger av forskjellig størrelse og sammensetning. EU-

skalaen er mye brukt, og ifølge den skalaen må en husholdning på to voksne ha 1,5 ganger inntekten til 

en enslig for å ha samme økonomiske levekår. Barn øker forbruksvektene med 0,3 slik at en 

husholdning på to voksne og to barn må ha en inntekt som er (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) ganger så stor som 

en enslig for å ha det like bra økonomisk, ifølge EU-skalaen. SSB publiserer tall over andel personer i 

husholdninger med inntekt under 60 prosent av nasjonal medianinntekt, og i 2018 var 

medianinntekten på kr 524.000. 
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Figur 12 Medianinntekt. Kilde: FHI 

 

Figuren under viser andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Fra å ligge betydelig 

dårligere an enn landsgjennomsnittet i 2013, har det vært en bedring i kommunen fra 2014, og Fauske 

plasserer seg i dag på snittet for resten av landet. De siste tallene fra 2017 viser at både Fauske og 

Norge har en andel på 9,2 prosent barn i husholdning med lavinntekt. Det er altså nødvendig å fortsatt 

ha et sterkt fokus på disse utfordringene i kommunen.  

 

Figur13 Andel personer i hushold under 60 % av medianinntekt, alle aldre og 0-17 år, Norge og Fauske. Kilde: SSB og Bufdir 
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Når det kommer til barn av eneforsørgere, så er andelen i Fauske kommune høyere enn både på 

fylkesnivå og landsnivå. 

 

Figur 14 Barn av eneforsørgere. Kilde: FHI 

Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har det 

å vokse opp i familier som over tid har lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd. 

Inntektsnivået har betydning for tilgang til helsefremmende faktorer. Stor inntektsulikhet i en 

kommune kan være en pekepinn på at det også er store sosiale helseforskjeller i kommunen.  
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2.3 Utdanning 
Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Personer 

som ikke har fullført videregående utdanning antas å være vel så utsatt for levekårs- og 

helseproblemer som de som har valgt å ikke ta mer utdanning etter fullført ungdomsskole. 

Befolkningens formelle kompetansenivå kan måles ved å se på utdanningsnivået målt ved høyeste 

gjennomførte utdanning.  

Statistikken over andelen av befolkningen som har grunnskole som høyeste utdanning viser dette 

tydelig. 31,6 prosent av mennene og 30 prosent av kvinnene i Fauske har i dag bare grunnskole, og 

dette er noe under landsgjennomsnittet. Mens Fauske-kvinnenes utdanningsnivå har hatt en økning de 

siste ti årene, og gradvis nærmer seg snittet for landet, har endringen for mennene i samme periode 

vært liten. Her synes forskjellen å vedvare.   

 

 

Figur 15 Andel i befolkningen over 16 år med grunnskole som høyeste utdanning i Fauske og Norge, kvinner og menn. Kilde: 
SSB 

 

 

For andel med høyere utdanning i kommunen sammenlignet med resten av landet, er forskjellen enda 

større når en sammenligner med de ti siste årene. Figuren som følger viser universitets- og 

høyskoleutdannelse på lavere (bachelornivå) og høyere nivå (mastergrad og lenger). Det er i 

kommunen flere kvinner enn menn med lavere grad, noe som er typisk for landet som helhet. Når det 

gjelder lengre utdanning, er det både færre kvinner og menn i Fauske enn landsgjennomsnittet. For de 

som har fullført lengre utdanning er det imidlertid en litt høyere andel menn enn kvinner, selv om 

kjønnsforskjellene her er små. På sikt er tendensen at flere kvinner tar lengre utdanning enn menn, da 

andelen her har større vekst. Det gjelder både i kommunen og landet for øvrig. 
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Figur 16 Andel i befolkningen over 16 år med høy og lav universitets- og høgskoleutdanning i Fauske og Norge, kvinner og 
menn. Kilde: SSB 

 

 

2.3.1 Skoleferdigheter/læringsutbytte 
Grunnlaget for videre utdannings- og yrkesvalg legges i grunnskolen. Det er derfor viktig at elever 

gjennom grunnskoleløpet gis like muligheter til læring og kunnskapstilegnelse.  

En god skole og et godt utdanningsløp gir mulighet for flere til å gjennomføre høyere utdanning. Det er 

en klar sammenheng mellom utdanningsnivå, forventet levealder og helsetilstand i en befolkning. Alle 

skolene og barnehagene i Fauske er kategorisert som helsefremmende med vedvarende fokus på de 10 

kriteriene som ligger til grunn for klassifiseringen. 

Det finnes mange måter å måle elevenes skoleferdigheter på gjennom nasjonale prøver, 

eksamenskarakter og standpunktkarakterer. Grunnskolepoeng er samlet antall karakterpoeng ved 

avsluttet grunnskole, og kan være et godt mål på hvilke skoleferdigheter elevene har tilegnet seg etter 

10 års skolegang. Grunnskolepoeng sier noe om karakternivået, og indirekte noe om forutsetningene 

elevene har når de skal starte på videregående skole. 
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Figur 17 Grunnskolepoeng gutter og jenter i Fauske. Kilde: SSB 

 

I figuren over framgår det at jentene i Norge har vesentlig høyrere grunnskolepoeng i snitt enn 

guttene. For Fauske kommune viser tall fra 2018 samme tendens, der jentene også skårer noe over 

landsgjennomsnittet for jenter. De skårer betydelig høyere enn guttene i kommunen, i tillegg til at 

Fauskeguttene også skårer en del under nasjonalt nivå for sin gruppe. Man ser altså at det er store 

kjønnsforskjeller i landet og enda større forskjeller i kommunen, der tendensen er at forskjellene 

mellom kjønnene bare øker.  

Tall for nasjonale prøver som gjennomføres årlig for 5., 8. og 9. trinn viser at kommunen har for mange 

på laveste mestringsnivå på 5. trinn. I kommunen ser vi at elevene har god faglig utvikling fra 8. til 9. 

trinn, og 9. trinn ligger nærmest nasjonalt snitt. 

 

2.3.2 Frafall og gjennomføring i videregående skole 
Utdanningsnivået i Norge har økt i takt med behovet for formell kompetanse. Det er i dag svært 

begrensede jobbmuligheter for unge som skal inn i arbeidslivet med kun grunnskole som høyeste 

utdanning. Det er derfor viktig at alle unge som påbegynner en videregående opplæring fullfører 

denne. Alle har rett til videregående opplæring, men den er ikke obligatorisk. Elevmassen i 

videregående skole er jevnt fordelt mellom studieforberedende og yrkesfag.  

Den delen av læringsresultatet som skolen bidrar til kalles skolebidrag. Det er forskjellen mellom 

faktisk oppnådd resultat, og forventet resultat ut fra tidligere resultat og foreldrebakgrunn. 

Skolebidraget beregnes ut fra et nasjonalt gjennomsnitt som er 0, men er ikke et absolutt mål på 

skolens kvalitet og må derfor også sees i sammenheng med annen informasjon. Slik informasjon kan 

være påvirkninger fra venner og sykdom. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at skolebidraget for alle 

videregående skolene i Nordland var 0,4 for studieforberedende og 0,7 for yrkesfag, mens for Fauske 

kommune var tilsvarende tall henholdsvis 1,0 og -0,3.  
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For å måle utviklingen i videregående opplæring tas det utgangspunkt i fem-års intervaller for 

gjennomføring av utdanningen, og er eneste indikator som måler kompetanseoppnåelse. Som 

styringsindikator har resultatene imidlertid noe begrenset verdi ettersom det måles aktiviteter som 

ligger en del år tilbake i tid.   

 

Figur 18 Gjennomføring etter fem år for elevkull som startet mellom 2009 og 2013. Kilde: Udir 

Tallene over tar utgangspunkt i elever som både har bestått på normert tid og gjennomført innen fem 

år. Tendensen nasjonalt er at stadig flere gjennomfører, der siste målte kull har en gjennomføringsgrad 

på rundt 75 prosent.  I kommunen var den høyeste gjennomføringsgraden for kullet som begynte i 

2012 med 71 prosent, og er over sju prosentpoeng høyrere enn for kullet som startet to år tidligere. 

Det er også viktig å nevne at dersom en øker måleperioden fra fem til ti år er det enda flere som 

gjennomfører og består. 

Det er funnet en sterk sammenheng mellom dårlig selvrapportert helse, manglende videregående 

opplæring og risiko for å motta medisinske og ikke-medisinske stønader i tidlig voksenliv. Videre er det 

høyere risiko for å bli ufør blant de som ikke har utdanning over grunnskolenivå, samtidig som 

helseproblemer kan være årsaken til å ikke gjennomføre. I et folkehelseperspektiv er det særlig de som 

ikke oppnår kompetansebevis det er viktig å rette oppmerksomheten mot.   

 

2.4 Barnevern 
Det er viktig å tidlig identifisere barn som er utsatt for risikofaktorer og sette i verk tiltak. Dette for at 

barnet klarer seg bra senere i livet. Kjente risikofaktorer kan blant annet være foreldres psykiske 

sykdom eller rusmiddelmisbruk, vold i hjemmet, foreldre som er langtidsledige/trygdemottakere, 

fattigdom i familien, med mer. En indikasjon på tidlig identifisering kan være at helsestasjon, 

barnehage, skole eller NAV melder fra om sin bekymring. 

Når det kommer til antall meldinger til barneverntjenesten så ser vi nå en reduksjon i Fauske. Fra å ha 

vært oppe i nesten 200 meldinger pr år ligger vi nå nærmere 150 tilmeldinger. Dette kan tolkes på flere 

vis.  

Barneverntjenesten i kommunen melder om bekymring når det kommer til en økende tendens knyttet 

til gutter 16+ som strever med sammensatte utfordringer.  Kompleksiteten beskrives ofte å være 

knyttet til psykisk helse. Videre beskrives det som vanskelig å gi denne målgruppen tilstrekkelig hjelp. 

Tilgang til bolig og bo-trening nevnes som nødvendig for å kunne yte rett hjelp og støtte i et langsiktig 

perspektiv. Det oppleves å være begrensede muligheter for denne type hjelp pr i dag.   
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2.5 Deltakelse i arbeidslivet 
Deltakelse i arbeidslivet er med på fremme helse og utjevne sosiale forskjeller. Arbeid er også en 

forutsetning for velferd, og for utsatte grupper er det et svært viktig bidrag til å hindre fattigdom og 

øke inkludering.  Deltagelse i arbeidslivet omhandler andel av befolkningen mellom 15-74 år som er i 

en jobb eller et virke. I Fauske er sysselsettingsgraden for både for kvinner og menn i 2018 under 

landsgjennomsnittet, der det både i kommunen og nasjonalt også har vært en svak nedgang de siste ti 

år. Tendensen de siste årene er at dette er i ferd med å utjevne seg eller snu.  

 

 

Figur 19 Sysselsatte kvinner og menn, Norge og Fauske. Kilde: SSB 

  

Figur 20 Sysselsatte kvinner og menn, Norge og Fauske. Kilde: SSB 
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2.5.1 Arbeidsledighet 
Arbeidsledigheten for kvinner i Fauske har i flere år vært lavere enn gjennomsnittet for resten av 

landet. Også for mennene har de siste årene vært lavere, med unntak av 2018 der ledigheten var 

omtrent på snittet. Sett under ett tyder tendensen på at det har vært en liten økning i ledigheten for 

begge kjønn de to siste årene.  

 

Figur 21 Andel arbeidsledige (prosentvis), kvinner og menn, Norge og Fauske. Kilde: SSB 

 

2.5.2 Uføregrad 
Fauske har en høy andel uføre, men kommunen ligger ikke helt i toppsjiktet på landsbasis.  Det har 

vært en gradvis økning fra bunnoteringen i 2011 på 11, 2 prosent og til dagens tall på over 14 prosent.   

 
Figur 22 Andel uføre i alderen 18 - 66 år, Norge og Fauske. Kilde: SSB 
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Figur 23 Andel uføre i Fauske kommune etter alder. Kilde: SSB 

Går en nærmere innpå tallene for uføregrad, ser en at det er noe økende andel uføre i Fauske mellom 25-44 år. 

Tendensen nasjonalt er at andel uføre har vært relativt uendret over samme periode, utenom for eldre uføre som 

både i Fauske og hele landet for øvrig har en nedgang.  
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2.6 Boliger 
En trygg og stabil bosituasjon øker folks trivsel. Fravær av støy og forurensning, og tilgang til 

rekreasjonsområder har positive helseeffekter. Det samme gjelder godt inneklima og tilstrekkelig med 

plass. Det er flere forhold ved boligens fysiske utforming og beskaffenhet som kan påvirke helsen vår, 

så vel som sosiale og demografiske forhold ved det å bo. Om du eier eller leier bolig, opplever stadige 

utskiftninger i nabolaget, sammensetningen og grad av kontakt med naboer - dette vil påvirke trivsel, 

trygghet og den generelle helsen.  Boligbehovet endres gjennom livsløpet, der unge enslige har andre 

behov enn barnefamilier, eller eldre. Valg av boligstandard kan også være et uttrykk for 

enkeltindividets preferanser.  

 

 

Figur 24 Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel. Kilde: SSB 
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2.6.1 Prisutvikling 
Boligprisene har økt i Norge. Dette betyr de med liten egenkapital, kan møte utfordringer når de skal 

etablere seg på boligmarkedet. Prisnivået på boliger i Fauske har hatt en prisendring på +1,2 % det 

siste året. I april 2020 lå kvadratmeterprisen på boliger på 42 388,-.  

 

I et folkehelseperspektiv er det viktig å være oppmerksom på sammenfall mellom prisøkning og 

geografiske områder. Dette kan føre til en oppdeling av markedet etter boligtyper og pris, og på sikt 

bidra til boligsegregering, altså en geografisk inndeling i områder etter sosiale grupper. Mangfold av 

grupper etter sosioøkonomisk status, etnisitet og demografiske kjennetegn i bo og nærmiljø, er positivt 

for en rekke forhold som har helsefremmende betydning, og motvirker gjerne sosial ulikhet i helse.   

 

 

 

 
Figur 25 Oversikt over prisutviklingen – kvadratmeterpris i Nordland (Bodø m/Fauske kommune) 2010-2020. Kilde: 
https://www.krogsveen.no/prisstatistikk?zipCode=8200 

 
 
 
 

 
Figur 26 Oversikt over prisutviklingen – kvadratmeterpris i Nordland (Bodø m/Fauske kommune) sammenlignet med det 
nasjonale gjennomsnittprisen – i et tiårs intervall. Kilde: https://www.krogsveen.no/prisstatistikk?zipCode=8200 
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2.6.2 Boligvekst: Tomte- og boligtilgang   
Fauske kommune ved Plan og utvikling gjorde en telling av tilgjengelig boligareal i oktober 2019. 

Resultatet viser at det er til sammen 646 dekar ubebygde boligtomter, med krav om reguleringsplan. 

445 dekar av disse inngår i allerede utarbeidede reguleringsplaner.  

 

Tettsted Valnesfjord Sulitjelma Fauske 

Antall dekar ubebygd boligareal i kommuneplan (med 
krav om reguleringsplan) 

120 260 266 

Antall boligtomter ubebygd i reguleringsplan 167 0 278 

Antall reguleringsplaner med ubebygd boligareal 9 0 17 

Antall sentrumsnære dekar til boligformål (maks 2 km) 120 180 180 

Antall sentrumsnære regulerte boligtomter (maks 2 
km) 

153 0 277 

Antall sentrumsnære tomter kommunalt eid ca. 64 0 90 

Figur 28 Oversikt av boligareal som er tilgjengelig i oktober 2019. Kilde: Fauske kommune.* 

 

Til tross for mange (uregulerte og regulerte) boligtomter, får kommunen likevel tilbakemelding fra 

innbyggerne på at det finnes få ledige boligtomter som er aktuelle for utbygging av enkeltpersoner.  

 

*Tabellen viser ikke følgende: 

Det er muligheter for rask utbygging i ferdigregulerte områder. Dette krever at kommunen selv må 

kjøpe areal for å bygge – eller at dette reklameres for til utbyggere. Det er noen få større områder som 

kommunen eier med ledige tomter. Dette gjelder Løkåsåsen i Valnesfjord, og Sjåheia i Fauske.  

Det kan se ut som om det er mange sentrumsnære kommunalt eide tomter i Fauske, men 88 av disse 

ligger i reguleringsplanen til Sjåheia (som forutsettes vedtatt i 2020). Det er kun 2 tomter i nærheten av 

Fauske sentrum. (Her er sentrum avgrenset gjennom planavgrensningen til kommunedelplan for 

sentrum).  

Områder som er regulert til «Spredt boligareal» er ikke tatt med i denne oversikten. Det er vanskelig å 

si hvor mye som kan bygges her pga. forbehold i kommuneplanen som gjør at det ikke kan bygge 

overalt innenfor disse arealene. Det må vurderes nærmere hvor mye som er igjen av disse områder 

etter at f. eks landbruksareal, naturvernområder eller områder med behov for utredning naturfare er 

tatt ut. 

Mange boligtomter har ingen begrensninger i bestemmelser. Det er mulig å bygge mange leiligheter, 

men mye er avhengig av hva utbyggere/grunneiere ønsker å bygge og hva som inngår i formålet 

(småhusbebyggelse eller boligblokk). Dette styres av markedet. 
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I sentrum er mye av arealet avsatt til sentrumsformål. Her er det mulig med kombinerte byggeformål, 

men som regel forretning. Grunneiere kan velge å inkludere boligbebyggelse, og det ansees ofte å være 

en god investering. Boligareal som går inn i sentrumsformål er ikke er tatt med i utredningen, fordi det 

er krav om reguleringsplan – og antall boenheter som kan bygges er avhengig av hva som reguleres 

her. Havnegården er nettopp vedtatt og gir mulighet for bygging av 22 nye leiligheter i tillegg til de 5 

eksisterende som er bebodd i dag. Disse eies ikke av kommunen. 

I Sulitjelma er det stort sett Statskog som eier områder som i kommuneplanens arealdel er avsatt til 

boligformål. Kommunen må regulere og kjøpe areal dersom det er behov for kommunale boliger der. 

Kommunen eier ingen sentrumsnære områder med boligformål i kommuneplanens arealdel. Det er 

store områder med ulike grunneiere og mange eiendommer. Disse områder må reguleres før det kan 

etableres boliger her. Det kan eventuelt gjøres en undersøkelse på hva kommunen har behov for og hva 

som prioriteres ved eventuell kjøp av boligareal. En del av eiendommene er med ukjent eier, og dette 

bør sees nærmere på.  

Det er mulig å lage et kart med oversikt av ubebygde tomter for å synliggjøre hva som er mulig ift 

boligbebyggelse. Det er imidlertid begrenset hvor lenge denne er brukbar, da tomter selges 

kontinuerlig. Dersom dette skal gjøres, må den oppdateres kontinuerlig for å være brukbar.  

 

 

2.6.3 Boligtyper og boligbehov  
Enebolig er den boligtypen som det fortsatt er flest av. Likevel viser statistikk fra SSB viser at det har 

vært en reduksjon i bygging av antall eneboliger de siste ti årene, mens etablering av boligblokk har 

økt. Dette må sees i sammenheng med nasjonale og regionale føringer som føres når det gjelder 

fortetting.  

Enebolig  3283 

Tomannsbolig   463  

Rekkehus, kjedehus og andre småhus  765  

Boligblokk  322  

Bygning for bofellesskap   58  

Andre bygningstyper   102  

 

Figur 29 Boliger etter region, bygningstype, statistikkvariabel og år - Bebodde og ubebodde boliger i Fauske i år 2020 (per 
30.04.20)  Tabell 06265 fra SSB 
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Figuren under viser en oversikt over gjennomsnittsstørrelsen på boligene i kommunen for en tiårs-

periode.  

 

 

Figur 30 Boliger etter bruksareal og år i fauske kommune de siste 10 årene. Kilde: SSB 2019 

 

 

 

For å vurdere boligbehov og boligtyper, er det nødvendig å se på trendene på boligmarkedet 

sammenlignet med befolkningsprognoser. SSBs befolkningsframskrivinger predikerer at kommunen vil 

holde et stabilt folketall de neste tiårene. I fremtiden kan vi kan se en stor økning av aldersgruppen 75 

år og eldre, samtidig som vi ser at vi vil oppleve en stor nedgang av innbyggere under 67 år.  

 
 

 2020 2030 2040 

0-15 år 1591 1560 1584 

16-18 år 339 307 323 

19-34 år 1918 1719 1554 

35-66 år 4044 3928 3730 

67-74 år 960 974 1023 

75 år og eldre 948 1359 1570 

Totalt  9800 9847 9784 

Figur 31 Forventet befolkningssammensetning- og endring fram til 2040 i ti-års intervaller, Kilde: SSBs statistikkbank. 
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Det er en klar sammenheng mellom aldersgrupper, og hvilke boligtyper som foretrekkes. Eldre 

mennesker har et økt ønske om mer aktivitet. Dagens (og framtidens pensjonister), er ofte en 

kjøpesterk gruppe som ønsker en «lettere» bolig, med enkel adgang til daglige gjøremål som handel, 

service, kafebesøk, kulturbesøk m.m. Nærhet til tilbud, og sosiale møteplasser er viktige ting for å 

bekjempe den store folkehelseutfordringen ensomhet. 

Hvilke boligtyper som bygges i dag, bør forsøke å svare til dagens (framtidens boligbehov). Dersom vi 

ser på befolkningsprognosene både lokalt og nasjonalt, så vet vi at andelen eldre er stor i framtiden. 

Leiligheter av standarden livsløpsstandard, eller som er klargjort for velferdsteknologi er noen mulige 

løsninger på fremtidens utfordringer. En aldrende befolkning vil etter hvert også få et økende omsorgs- 

og pleiebehov, og ved å gjøre boligene klare for hjelpemidler m.m., kan vi bespare oss for helse- og 

velferdsutgifter ved en senere anledning. 

 

 

2.6.4 Kommunale bygninger og eiendommer 
Fauske kommune gjennomfører utbyggingsprosjekter, foretar løpende drift og vedlikehold av 

kommunens samlende bygningsmasse. I tillegg kommer kommunale utleieboliger i form av selveide, 

borettslagsleiligheter og innleide boenheter. For innleide boliger er det stor variasjon på leieperiode, 

kvadratmeterpris og avtalegrunnlag. Fauske kommune har innført kostnadsdekkende husleie, noe som 

gjør at det skal være mulig å holde en god kvaliteten på boenhetene. 

 

2.6.4.1 Kommunale boliger 

Fauske kommune har rundt 200 utleieboliger som tildeles ut fra søknad og vurdering. Disse boligene 

tildeles til personer som har behov for hjelp til å skaffe seg et trygt sted å bo. Kontrakter på boligene 

gis for 3 år. Det er mulig å søke om forlengelse av kontrakt for kommunal bolig, og det vil da bli gjort en 

ny vurdering av husstandens boligbehov. I 2019 var det 53 husstander som søkte om kommunal bolig, 

av dette var det 44 «nye» søknader (husstander som ikke allerede bodde i kommunal bolig). Det ble 

gitt 18 avslag på søknad om kommunal bolig, samtlige av disse avslagene ble gitt til husstander med 

«nye» søknader.  
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2.6.5 Boligsosialt arbeid  
Kommunen er med i det prosjektet «Boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal planlegging». Dette er et 

samarbeidsprosjekt med Husbanken, Fylkesmannen i Nordland og fire andre Nordlandskommuner; 

Fauske, Vefsn, Sortland og Vågan. Prosjektet hadde opprinnelig en varighet fra 2017-2020, men det er 

på rådmannsnivå besluttet å utvide prosjektperioden med ett år – ut 2021.  

I løpet av prosjektet har kommunene forsøkt å finne gode måter på å integrere et boligsosialt 

perspektiv inn i all kommunal planlegging, og skape gode og tverrsektorielle samarbeidsarenaer.  

 

Målsetningene for arbeidet er som følger: 

1) Jobbe fram egnet kunnskapsgrunnlag på boligområdet og det boligsosiale feltet. 

2) Jobbe for at boligsosiale hensyn integreres i kommunens planverk. 

3) Gjennom en helhetlig tilnærming, iverksette tiltak i tråd med målsetningen i den nasjonale 

strategien «Bolig for velferd». 

4) Utarbeiding av en helhetlig boligplan for kommunen, på bakgrunn av prosjektet og dets 

resultater. 

 

Pr nå vurderer prosjektleder i samråd med Husbanken utarbeidet kunnskapsgrunnlaget til ikke å være 

komplett. Dette er noe som ferdigstilles i løpet av sommeren/tidlig høst 2020. På bakgrunn av dette 

foreligger det ikke nok datagrunnlag for å gi en helhetlig vurdering av de boligsosiale utfordringene i 

kommunen. Hittil har det vært uttrykt behov om flere bemannede boliger og behov for bedre 

samarbeid på tvers av fag og sektorer. Gjennom prosjektet skal det utarbeides temaplan «Boligpolitisk 

plan/boligplan» som vil gjennomgå utfordringsbildet, og lage handlingsplaner for framtiden.  

Prosjektleder vurderer at tekst fra det forrige oversiktdokumentet fra 2017 fortsatt er gjeldende;  

 

«Resultat av kartlegging med boligsosial arbeid, 2015/16 viser at behovet for flere tilrettelagte 

boliger er tydelig, slik det er nå bor det mange personer i boliger som ikke er egnet ut fra deres 

funksjonsnivå. Arbeidet med planen viser også at det er hensiktsmessig å se på mulighetene 

for en felles samhandlingsplattform for boligsosialt arbeid i kommunen slik at medarbeidere i 

ulike enheter med sammenfallende oppgaver vet om hverandre.» 
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2.6.6 Økonomiske virkemidler 
Husbankens virkemidler er både generelle og selektive for å være tilpasset samfunnets og 

husholdningenes behov. De selektive virkemidlene er særlig rettet mot vanskeligstilte på 

boligmarkedet slik at disse kan klare å etablere seg på boligmarkedet. De generelle virkemidlene er 

rettet mot kommuner og utbyggere for å kunne bidra til at mange kan nå de samme målene som ved 

de selektive virkemidlene – nemlig at alle skal bo trygt og godt i egen bolig.  

 

Bostøtte 
Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftsbelastningen for økonomisk vanskeligstilte husholdninger.  

Bostøtte bidrar til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Bostøtte er en 

rettighetsbasert ytelse. Det kan være husstander som ikke har fått informasjon om denne ytelsen som 

kan ha krav på denne ytelsen.  

I 2019 søkte 223 husstander om bostøtte. Av disse fikk 182 utbetalt 2,9 millioner kroner, med en 

gjennomsnittlig bostøtte på 2063 kroner. Avslagsprosenten for bostøtte for 2019 lå på 46,9%. De 139 

som mottok avslag på sin søknad, ble begrunnet med for høy inntekt i forhold til boutgifter for å 

kvalifiseres til støtteordningen (kilde: Husbankens statistikkbank).  

 

Startlån 

Startlån skal bidra til at husstander med langvarige problemer med boligfinansiering skal få mulighet til 

å etablere seg og bli boende i eid bolig. Barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende 

situasjon og som mangler egnet bolig prioriteres.  

Kriterier for å kunne få startlån: 

 Det må være langvarige problemer med å finansiere eid bolig, og dette må ha vart over lengre 

tid.  

 Søkeren må ha benyttet muligheten for sparing innenfor de mulighetene som har vært når alle 

nødvendige utgifter til livsopphold er dekket. 

 For å få lån må du kunne betjene lånet over tid, og fortsatt ha nok igjen til andre nødvendige 

utgifter.  

Er det barn i husstanden, eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, skal kommunen også ta 

hensyn til dette i vurderingen. Det er også mulig å bruke startlån til refinansiering – dersom dette er 

nødvendig for å beholde boligen. 

 

Det ble i 2019 utbetalt kr. 27 291 834,- i startlån i Fauske kommune.  

 

Tilskudd  

Fra 2020 er det ei kommunal oppgave å gi tilskudd da endringer i regelverket har ført til at kommunene 

ikke lenger får øremerkede tilskuddsmidler overført fra Husbanken. Fauske kommune har egne midler 

til dette.   

Tilskudd til etablering:  

I noen tilfeller kan det i forbindelse med etablering med startlån også tilbys tilskudd.  
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Tilskudd til etablering kan gis til: 

 Personer med lav inntekt, og som ikke klarer å betjene tilstrekkelig stort startlån. 

 Personer som står i fare for å miste boligen gjennom tvangssalg og der tilskudd til 

refinansiering bidrar til at de kan beholde boligen 

 Personer som har behov for tilpasning av boligen på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

Tilskudd til etablering kan bidra til at barnefamilier og andre vanskeligstilte med lav og/eller usikker 

inntekt kan kjøpe egen bolig.  Ordningen med tilskudd til etablering er behovsprøvd. 

Tilskudd til tilpasning: 

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig, nå eller i fremtiden, får 

gjort nødvendige tilpasninger slik at de fortsatt kan bo hjemme ved nedsatt funksjonsevne. 

Tilskuddet kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, 

slik at de fortsatt kan bo hjemme. Finansiering kan være en kombinasjon av startlån (utbedring) og 

tilskudd. Ordningen med tilskudd til tilpasning er behovsprøvd.  

 

 

2.7 Samferdsel og kommunikasjon  
Fauske er et trafikknutepunkt for offentlig kommunikasjon. E6 går gjennom sentrum og videre 

nordover, mens vestover fortsetter Riksvei 80 gjennom Valnesfjord til Bodø. Nordlandsbanens 

nordligste stasjon ligger på Fauske, med bussforbindelse videre nordover. Bussterminalen er med 86 

påstigende en av de mest brukte stoppestedene mellom Bodø flyplass og Fauske stasjon. 

Bussterminalen er i dag under utredning grunnet høye leiekostnader av areal. Vi har pr i dag ikke 

oversikt over hvor mange som daglig pendler til og fra Fauske. 

 

2.7.1 Pendling 
Statistikken viser at det er flere som pendler ut av kommunen for å jobbe enn som pendler inn. I 2019 

var det 1537 personer som pendlet ut for å jobbe, mens det var 845 som reiste inn til jobb, og 

pendlingsbalansen var -692 personer. Tendensen de siste årene har vært en stadig økende andel av 

både inn- og utpendlere.  

 

2.7.2 Kollektivtransport  
Et brukertilpasset kollektivtilbud er et viktig bidrag til at folk kan bli boende i distriktene. Grupper av 

befolkningen som ikke har bil, og da særlig ungdom og eldre, kan nå offentlige kontorer, servicetilbud 

og fritidstilbud. Samtidig kan det være en viktig forutsetning for å ha et sosialt liv utenfor hjemmet, 

treffe kjente og bidra til bolyst og økt folkehelse. I følge Folkehelseprofil 2020 scorer kommunen 

særdeles lavt når det kommer til kollektivtransport; vi ligger signifikant dårligere an enn landet som 

helhet. Dette fremkommer av Ungdata-undersøkelser så vel som av tilbakemeldinger fra kommunens 

eldre. 

Ungdata-undersøkelsene som er gjennomført i 2013, 2016 og 2019 viser at kun 44 % av ungdommen 

på kommune- og fylkesnivå er fornøyd med kollektivtransport-tilbudet. Indikatoren er målt gjennom 

spørsmålet: «Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når 
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det gjelder kollektivtilbudet (buss, tog, trikk eller lignende)?» Indikatoren viser hvor mange prosent 

som svarer «svært bra» eller «nokså bra». På landsbasis svart 61 % at de var fornøyde med 

kollektivtilbudet. 

For tog og buss er det ikke infrastrukturen men først og fremst rutetilbud og frekvens, reisetid, 

materiell, service, pris og informasjon/markedsføring som avgjør hvilken etterspørsel og 

trafikkutvikling en får. Ferdigstilling av togstasjonen i Valnesfjord har i stor grad bidratt til et bedre 

pendlertilbud. Tross dette fører dagens  buss- og togforbindelser mellom Fauske og Bodø fortsatt til en 

del utfordringer for lokalbefolkningen. Dette demonstreres med høy andel biltrafikk, og eksempelvis en 

sentrumsbuss som få kan benytte seg av grunnet ugunstige rutetider. Andre tilbakemeldinger 

omhandler høye kostnader, lite fleksibilitet og lange ventetider.  

 

 

Figur 32 Antall av- og påstigende for Fauske og Valnesfjord for årene 2012-2019. Tallene gjelder for alle togprodukter som 
betjener de to stasjonene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasjon 
År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 

Fauske 
  130 474 129 850 127 188 126 914 142 737 147 846 135 810 140 042 

Valnes-
fjord  14 839 21 171 24 064 27 061 28 089 32 917 32 755 34 236 
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Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Dette kapittelet har tatt opp noen viktige indikatorer som både isolert og sett i sammenheng er svært 

viktige for utviklingen av Fauske som samfunn. Lav gjennomføringsgrad i videregående skole er en 

indikator som har store konsekvenser for enkeltpersoner, og er nært knyttet til negative utviklingstrekk 

senere i livet som å stå utenfor arbeidsmarkedet, uførhet, fattigdom og lav inntekt. Det har også 

konsekvenser for samfunnet som ikke får den formelle kompetansen som trengs i offentlig og privat 

sektor, og må bære kostnadene ved økt bruk av trygdeytelser. 

Tendensen til økt ulikhet mellom inntektsgrupper i Norge fortsetter, og gjelder også i Fauske. Andelen 

barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, har det vært en gradvis økning i Fauske kommune 

siden 2013. Det er altså nødvendig å fortsatt ha et sterkt fokus på disse utfordringene i kommunen. 

Fauske er en kommune i demografisk endring. Elevtallet i kommunen synker fortsatt, og ifølge 

fremskrevne tall vil elevtallet i år 2025 stabilisere seg rundt 970 elever i grunnskolen, alder 6 – 16 år. 

Nordland er et av de fylkene med høy gjennomsnittlig frafallsprosent når det kommer til videregående 

utdanning. Utdanningsnivå er en viktig bakenforliggende påvirkningsfaktor som bidrar til sosial ulikhet i 

helse. I Fauske er utdanningsnivået noe lavere enn det nasjonale gjennomsnittet. 

Det uttrykkes blant støttetjenestene en økende bekymring for en del ungdommer, da særlig gutter i 

videregående-alder. Tendensen viser et økende antall gutter som strever med sammensatte 

utfordringer, hvor det er behov for tverrfaglig og helhetlig innsats. Nøkkelord knyttet til gruppen er 

utdanning, sysselsetting, psykisk helse og bo-trening/bolig. 

Årsakene til økningen av uføregrad blant aldersgruppe 25-44 å kan antas å være sammensatte; 

arbeidsmarked, utdanningsnivå og grad av variasjon i næringslivet er sannsynligvis viktige årsaker, i 

tillegg til at omfang av trygdemottakere i nærmiljøet i seg selv kan spille inn. Også er inntektsnivå av 

betydning for folkehelse og livskvalitet.   

Når det gjelder kommunale boliger så vi vet at det er et behov for flere bemannede boliger, og for ulike 

bolig-kategorier. Det er en økende andel av unge voksne som mangler bo-evne, enten fordi de har falt 

utenfor arbeidslivet, skole eller andre kombinerende faktorer. Et område som man ser er sterkt 

voksende, er feltet rus- og psykiatri, hvor utfordringer beskrives mer og mer komplekse. 

Til tross for mange (uregulerte og regulerte) boligtomter, får kommunen likevel tilbakemelding fra 

innbyggerne på at det finnes få ledige boligtomter. Dette er det flere årsaker til, men en av de er at 

mange av disse tomtene er ikke byggeklare. Noen av tomtene er avhengige av etablering av 

infrastruktur for å kunne bebygges. Dette på grunn av rekkefølgekrav i reguleringsplan, eller for 

fremkommelighet eller andre hensyn. Noen av tilbakemeldingene som kommunen også mottar, er at 

de ledige tomtene er i for ustabilt/ulendt terreng, som gjør byggeprosjektene økonomisk urealistiske.  

Dette gjelder spesielt i Valnesfjord, område Furnes Nord. Noe som også har betydning er eierformen. 

Kommunen selv eier noen boligtomter (blant annet i Sjåheia), men flesteparten er i privat eie. 

Ensomhet er en av de store folkehelseutfordringene. Det er en klar sammenheng mellom utenforskap, 

deltakelse i arbeidslivet og behov for kommunale tjenester. Når det gjelder boligbehovet i lys av de 

boligsosiale forholdene, så opplever kommunen å få en økt andel av unge voksne uten bo-evne eller 

arbeidsevne, eller en kombinasjon av disse.  

Et differensiert boligtilbud når det gjelder prisklasse og boligtyper innenfor samme nærmiljø er positivt 

og kan motvirker tendenser til geografiske oppdelinger av boligmarkedet. Det er grunn til å undersøke 

hvordan boligbyggingen i Fauske fungerer når det gjelder å skape et differensiert boligtilbud. 
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Utviklingen over de siste 20 – 30 år viser en markant utvikling som samfunnets tjenester bare delvis 

klarer å forberede seg på. Forebyggende arbeid i oppvekst-sektoren vil påvirke utviklingstrekkene i 

andre sektorer. Man kan tidlig predikere et sannsynlig behov dersom man ikke lykkes med 

forebyggende arbeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDFUNN 

 Det er en gjennomsnittlig andel barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt 

 Andel barn av eneforsørgere er høyere enn på fylkesnivå og landsnivå. 

 Inntektsutviklingen følger resten av landet, men inntektsnivået er noe lavere her 

 Synkende elevtall 

 Vesentlige kjønnsforskjeller når det kommer til grunnskolepoeng 

 Noe lavere utdanningsnivå enn nasjonalt gjennomsnitt 

 Lavere sysselsettingsgrad enn landsgjennomsnittet 

 Økende antall ungdommer som strever med sammensatte utfordringer 

 Økning av uføregrad blant aldersgruppe 24 – 44 år 

 Økende behov for tilrettelagte boliger 

 Økt andel unge voksne uten bo-evne og/eller arbeidsevne 

 Behov for flere byggeklare tomter 

 Betydelig flere pendler ut av Fauske, enn inn 

 Økende andel tog-pendlere 
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3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
Miljøforhold som drikkevannskvalitet, luftkvalitet, grad av støy, sykkelvegnett, tilgang til friområder og 

friluftsområder har effekt på helsen. Miljøet kan fremme god helse og beskytte mot sykdom og ulykke, 

eller det kan i større eller mindre grad være en risiko. Det gjelder både det fysiske og det sosiale 

miljøet. 

 

3.1 Drikkevann 
Norge har generelt god vannforsyning med vann som holder høy kvalitet de fleste steder. Likevel 

rapporteres det årlig om at mennesker blir syke av drikkevann. I følge Folkehelseinstituttet er 

forurensning av vannkilde og manglende desinfeksjon en vanlig årsak til slike utbrudd. Samlegging av 

vann- og kloakkledninger i samme grøft antas også å være en kilde til forurensning av vann. Videre 

antas det at klimaendringer vil påvirke vannforsyning og kvaliteten på drikkevann. 

Fauske har god drikkevannsforsyning (LHF) for 98 prosent av befolkningen (2017). Kvaliteten på 

drikkevannet i Fauske er god. 100 prosent av vannprøver tatt i 2017 viste at vannet tilfredsstiller krav 

iht. intestinale enterokokker, farge og PH-verdi. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet.  

Drikkevann fritt for smittestoffer er en vesentlig forutsetning for folkehelsen, og E. coli er en av de 

mest sentrale parametere for kontroll. Videre er også leveringsstabilitet en indikator på trygt 

drikkevann da ikke-planlagte avbrudd kan føre til innsug av forurenset vann. Vannforsyning i Fauske 

har blitt mye bedre i løpet av de siste 10 årene. 

 

3.2 Radon 
Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen. Gassen kan sive inn i hus, og 

når den fanges innendørs, øker konsentrasjonen og gassen kan da bli farlig for helsa. Radon medvirker 

til at rundt 370 nordmenn får lungekreft hvert år. De fleste av tilfellene skyldes en samlet effekt av 

røyking og radon[1]. 

Staten strålevern anbefaler derfor at nivået av radon holdes så lavt som mulig. Tiltaksgrense er på 100 

Bq/m3, mens maksverdi er på 200 Bq/m3. Kommunen har et ansvar for å påse at skoler og barnehager 

har kontroll på radonnivået i sine bygninger. Huseier har ansvar å måle i egen bolig og utleiebolig. 

Alle formålsbygg i Fauske er målt (skoler, barnehager, institusjoner) og alle utleieboliger er målt. 

Målinger foregår i perioden oktober – april. Hvis disse ligger under tiltaksgrensen på 100 BQ, så måles 

de på nytt igjen etter 5 år. Bygninger som krever tiltak måles etter at tiltak er gjennomført 

Private boliger i Fauske kommune har to områder med relativt mange målinger over tiltaksnivå, 

herunder nevnes Kvitblikk/Medås/Holtan med 40 % og Sulitjelma med 25 %. Når det gjelder private 

boliger så gjennomfører ikke Fauske kommunale eiendommer målinger i disse. Som unntak 

gjennomføres det en måling i et lite utvalg av private boliger i 2020. Dette da kommunen hadde målere 

til overs. 

 

 

                                                      
[1] Kilde: Kreftforeningen.no  
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3.3 Støy 
Støy er definert som uønsket lyd og lyd som kan gi helseskade. Vanlige kilder til støy er transport, 

industri, og bygg- og anleggsvirksomhet. Støybelastning over tid og/eller svært høye og kortvarige 

lydimpulser kan være helseskadelig. Veitrafikk er den viktigste kilden til støy, og 25 prosent av 

nordmenn oppgir at de plages av veistøy.  

Støy kan forebygges blant annet gjennom trafikkregulering, plassering av bolig- og næringsområder og 

støyskjermingstiltak. Særlig er det viktig å skjerme boligområder mot nattstøy. Stillhet har stor verdi for 

befolkningen, og det å bevare stille områder er i seg selv et folkehelsetiltak. Prosentandelen av de som 

plages av støy i Fauske antas å ligge under landsgjennomsnittet. Støyplager antas imidlertid å være 

svært høy rundt de to mest trafikkerte veier i kommunen: E6 og Rv80. 

Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en 

vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et 

gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde. ÅDT kan gi innsikt i hvor mye støy en kan forvente langs 

veitraseer. Tall fra 2018 viser at ÅDT gjennom Fauske (fra Finneid bru til Søbbesva) varierer fra 2500 til 

6100. På Rv80 er det registrert en ÅDT på 6000 i Erikstad-traseen og 3350 i Klungset, samt 3540 

mellom Tørresvika og Reitan. (kilde: vegkart NVDB, vegvesen.no) Det vil være nyttig og viktig å 

kartlegge støy langs disse traseer for å vise hvilke boliger som er utsatt og trenger støyreduserende 

tiltak. 

Forskrift til forurensningsloven om begrensning av forurensning, kapitel 5 om støy, stiller krav om 

støykartlegging av byområder med over 100.000 innbyggere og støykartlegging av regionale, 

nasjonale eller internasjonale veier med mer enn 3 millioner kjøretøy per år, det betyr en 

ÅDT på over 8220 kjøretøy. I Fauske kommune var kun Fauske Sentrum utredningspliktig med en ÅDT 

på 9300 i Storgata og 9050 Follaveien.  

Kommunen har ingen egne kart med støyverdier og bruker statens vegvesen sitt kart i arealplanarbeid 

og byggesak når området ligger langs E6 i Fauske sentrum (se figur 33). Statens vegvesen sine kart kan 

imidlertid ikke brukes til detaljvurdering av enkeltboliger, da usikkerheten av inngangsdata er for stor. 

Kartene kan kun tas som utgangspunkt for å estimere om områder er innenfor rød/gul støysone. 

 

Figur 33 Kartutsnitt over Fauske sentrum. Kartene kan kun tas som utgangspunkt for å estimere om områder er innenfor 
rød/gul støysone. 
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Det har lenge vært klart at sentrum har betydelige utfordringer når det gjelder støy og støvplager. Det 

finnes dessverre ikke tall eller data for dette. Fauske kommune har derfor fått etablert en målestasjon 

ved E6 i sentrum. En regner med å få tall som indikerer størrelsen på problemene i løpet av 2020. 

Utover dette har kommunen ingen database med kartlagte støyområder og dette byr på utfordringer. 

Det er kjent at det finnes mange boliger langs trafikkerte veier i kommunen hvor det ikke er utredet 

støy eller gjennomført støyreduserende tiltak. Mange boliger er blitt bygd i perioden før 

støyutredningskrav/retningslinjer trådte i kraft. Gamle reguleringsplaner gir mulighet for utbygging 

uten at det kreves støyutredninger eller støyreduserende tiltak. For å kunne kreve støyutredning må 

gamle planer omreguleres. 

 

3.4 Forurensing 
Det anslås at om lag 20 prosent av de nasjonale utslippene er knyttet til kommunale virkemidler og 

tiltak. Fauske kommune ligger på gjennomsnittet i Salten når det gjelder utslipp av klimagasser.  

Kommunen vektlegger i sin klimaplan-reduksjon av kommunalt utslipp av klimagasser ved å fokusere 

på miljøvennlige transportmidler, økt bruk av kollektivtransport og alternativer til dagens møte- og 

reisevirksomhet. Kommunen skal også gjennom holdningsskapende arbeid stimulere innbyggerne og 

næringslivet til å redusere sine klimagassutslipp.  

Størst utfordring når det gjelder forurensing er knyttet til to forhold:  

 Tungtrafikk på E6 gjennom sentrum  

Tall fra Statens vegvesen viser økning i trafikken pr døgn gjennom Fauske sentrum, andel av 

tunge kjøretøy har økt betraktelig etter at TG båten i Bodø ble lagt ned.  

 Gruvedrift  

Drifta ved kobbergruvene i Sulitjelma ble lagt ned i 1991. Det er gjort en rekke 

oppryddingstiltak for å få kontroll på forurensing etter nedleggelse av gruvedriften. Det pågår 

en løpende overvåking av vannkvaliteten og det er avdekket at miljøeffekten av tidligere 

gjennomførte tiltak er ikke tilstrekkelig for å innfri miljømyndighetenes krav. Nærings- og 

fiskeridepartementet har gitt Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) i oppdrag å utarbeide 

en rapport som beskriver mulige tiltaksløsninger med kostnadsestimater. DMF har utført 

omfattende undersøkelser i området. 
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3.5 Sosialt miljø: Bo- og nærmiljø 
 «Et samfunn som skal fremme helse og redusere sosiale helseforskjeller må ta hensyn til sosiale, 

økonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser» (Meld. St. 34 2012–2013) 

Helse skapes der folk lever og bor. Kvaliteter i befolkningens fysiske bo- og nærmiljø påvirker trivsel og 

trygghet, fysisk aktivitetsnivå og sosial deltakelse. Utvikling av helsefremmende bo- og nærmiljø er 

derfor en viktig del av et tverrsektorielt folkehelsearbeid. Gjennom utforming av det fysiske miljøet kan 

kommunen legge til rette for fysisk aktivitet og sosial kontakt mellom mennesker. Ved å planlegge 

fysiske omgivelser med tanke på helsefremming kan en bidra til bedre fysisk og psykisk helse i 

befolkningen. Blant ulike former for fysisk aktivitet er friluftsaktiviteter de som viser størst grad av 

sosial likhet i deltakelse. Det er lettere å være fysisk aktiv dersom nærmiljøet er trygt og innbyr til 

aktivitet. Trygge uteområder og uformelle møteplasser som frister til opphold og sosial kontakt, kan 

øke følelsen av tilhørighet. 

Gjennom Ungdata-undersøkelser (2013, 2016, 2019) og årlige elevundersøkelser, så har vi god oversikt 

når det kommer til ungdommers syn på nærmiljøet sitt. Fylkeshelseundersøkelser gir oss et bilde av 

hvordan den øvrige befolkningen i kommunen har det.  

 

3.5.1 Trivsel i lokalmiljøet 
Å vokse opp betyr å vokse opp på et bestemt sted, og forskjellige lokalmiljøer kan gi ulike muligheter 

for utfoldelse og sosialt samvær. Tilbudet av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud påvirker 

individuell utfoldelse og bidrar samtidig til å skape identitet og tilhørighet i et lokalmiljø. Det samme 

gjelder tilgangen på åpne møteplasser, rekreasjonsområder og urørt natur. Opplevelsen av lokalmiljøet 

vil også være preget av utsiktene til utdanning, arbeid og familieetablering på sikt. Barn og unge bruker 

lokalmiljøet i større grad og på en annen måte enn foreldrene. Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor 

særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og unge kan også ha andre meninger enn voksne 

om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. 

I følge Ungdata-undersøkelsen svarer kun 60% (eller færre) av ungdommene at de er fornøyd med 

lokalmiljøet. Dette er signifikant lavere enn landet for øvrig. Se påfølgende punkt for utdyping av 

Fauske-ungdoms ønsker for utvikling av Fauske. 

 

Figur 34 Prosentandel av ungdomsskoleelever som var fornøyd med lokalmiljøet sitt, Nordland og Fauske Kilde: Ungdata, 
2019. 
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Figur 35 Henter fra Ungdata-undersøkelse, 2019 

 

Tilgang til møteplasser og tilbud av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud for ungdom, så vel som 

den øvrige befolkningen, bidrar til å skape identitet og tilhørighet i et lokalmiljø. Hvordan unge 

opplever sitt lokalmiljø vil også påvirke hvordan de oppfatter utsikter til framtidig utdanning, arbeid og 

familieetablering. Slike kontekstuelle forhold påvirker videre opplevd sosial støtte, spesielt for de som 

opplever desintegrasjon og/eller mangler sosiale nettverk. 

 

3.5.2 By- og stedsutvikling  
God stedsutvikling bidrar til trivsel og god livskvalitet for alle, og gjør det enklere og mer fristende å ta 

helsevennlige valg i hverdagen. Når mennesker settes i sentrum for samfunnsutviklingen, kan det 

skapes samfunn som er bærekraftige og levende. 

En barne– og aldersvennlig tilnærming til stedsutvikling vil gjerne være bra for de fleste. Utforming av 

utemiljøer, bygg og offentlige rom har betydning for tilgjengelighet, fysisk aktivitet, trygghet og 

sikkerhet, psykisk helse og deltakelse i sosiale aktiviteter er viktig for barn, eldre og andre. Innretning 

på infrastruktur påvirker mulighetene til å sikre ren luft, rent vann og rene omgivelser. Tilrettelegging 

for gåing og sykling i trygge omgivelser stimulerer til fysisk aktivitet. Levende og attraktive 

grøntarealer, og uteområder, frie for støy og luktplager, allergifremkallende pollen og stråling, åpner 

for lek, sosial omgang, friluftsliv, naturkontakt og idrettslige aktiviteter. Det er fortsatt et stort 

potensial for å legge til rette for lokale turveier, nærtur, som er landets mest brukte aktivitetsarena. 

Mange ulykker skjer i folks hjem og nærmiljø, og god stedsutvikling er vesentlig for trygghet og 

sikkerhet. Tilgang på barnehager og skoler, eldresentre og andre sosiale møteplasser, helsetjenester og 

gode kommunikasjoner er andre forhold som bidrar til å skape gode nærmiljøer for folk i alle livsfaser 

og livssituasjoner. 

Undersøkelser gjort gjennom Urban Trigger-prosjektet i 2019 og Byroms-seminaret i 2018 viser at 

ungdommene syntes at det satses for lite på de unge, og for mye på eldre. Dette til tross for at 

nærmiljøanleggene er godt utbygde i hele kommunen. Fauske-ungdommen savner møteplasser for 

ungdom, og det er ønskelig med uformelle kontaktpunkter (kaffebar o.l.). Byroms-seminaret satte 
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fokus på hva som skal til for å fylle tomme lokaler med aktivitet og gjøre det attraktivt for flere å bo i 

sentrum. Fauske ungdomsråd valgte seg syv hjertesaker knyttet til utvikling av sentrum:  

1. Gratis møteplasser 
Skap en møteplass i uteområde, godt tilrettelagt 

2. Kulturhus  
Ungdommene har ikke et forhold til foreslått visjon om nytt kulturhus på sjøfronten. De ønsker 

å bli inkludert i en åpen prosess rundt utvikling av nytt kulturhus og er mer opptatt av at 

innholdet blir interessant enn selve lokasjonen. For ungdommene er åpningstider og en 

tilrettelegging for å nå så mange aldersgrupper og brukergrupper som mulig viktige kriterier. 

Det refereres til biblioteket i Bodø og Deichmanske bibliotek i Oslo.  

Aktuell problemstilling: Hvordan kan huset være attraktivt og åpent for folk i alle aldre? 

Kriterier; kveldsåpent og kafé 

3. Ungdomsbolig  
For mange ungdommer er det lange avstander til skole (spesielt videregående skole), hvor det i 

noen tilfeller krever hybel eller ønskes i hybel for å slippe lang reisetid til skolen. I dag er det 

svært begrenset med tilbud på boliger for unge. Dette handler både om størrelser, type bolig 

og priser. Ungdommene beskriver boligprisene/leieprisene som høye i Fauske til tross for at 

det er et lite sted. De ønsker andre boformer, og i kobling til disse, attraktive møteplasser.  

Aktuell problemstilling: Hvordan kan vi bygge boliger som fungerer som en felles møteplass, 

samt har en rimelig pris? 

4. Amfi  
Kjøpesentre er for mange ungdommer et attraktivt møtested. Dette handler om både livet og 

aktiviteten som utspiller seg der, tilgang til funksjoner og tilbud og en opplevelse av å kunne 

oppholde seg innendørs uten å måtte kjøpe noe. Det kommer frem at Amfi i Fauske for mange 

i ulike aldre er et viktig møtested. Dette gjelder også ungdom. Men ungdomsrådet mener at 

Amfi ikke er så godt tilrettelagt for ungdom. Det er få gratis sitteplasser inne og ingen 

serveringstilbud som er tilpasset ungdom. De fleste serveringstilbudene er mer tilpasset 

voksne og eldre. Ungdommene ønsker derfor at Amfi skal bli et mer attraktivt tilbud for 

ungdom. 

Aktuell problemstilling: Gi Amfi et ungdomsløft - Oppholdssoner - Andre serveringskonsepter - 

Estetikk-åpne opp mot omgivelsene 

5. Gå-gate 
Ungdommene mener at den rette veien å gå er å etablere mer bilfrie miljøer i sentrum. En 

viktig kobling er Bygdetunet og Amfi. Her ønsker ungdommene å utfordre gjennom å 

igangsette strakstiltak og gradvis kunne etablere et bilfritt miljø i sentrum. I tillegg er det svært 

viktig å skape den riktige atmosfæren. Koselig og intimt. 

Aktuell problemstilling: Tenk strakstiltak for å skape en koselig gågate 

6. Bygdetunet 
Bygdetunet er i dag en av de få stedene i sentrum som ungdom opplever som et attraktivt 

møtested. Dette handler primært om utearealene. Her er det rekreativt og oppleves som at 

man får være litt mer alene uten voksne tilstede. Ungdommene ser et stort potensial i å bruke 

og aktivere dette området mer, både uterommene og de historiske byggene.  

Aktuell problemstilling: Hvordan kan vi skape nytt liv på bygdetunet? 
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3.5.3 Universell utforming  
Universell utforming skal være en integrert del av en helhetlig utforming og ikke en særtilrettelegging. 

Målet er å oppnå likestilling og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne ved å fjerne 

barrierer. Universell utforming forutsetter at hoved løsningen skal imøtekomme alle brukeres behov. 

Særskilte grupper er for eksempel personer med nedsatt funksjonsevne, innvandrere og flyktninger, 

syke og eldre, og personer med interesser hvor det er lite eller ingen grad av organisering. 

Tilrettelegging for fysisk aktivitet er særlig viktig for grupper som av ulike årsaker har utfordringer med 

å få innpass i vanlig organisert aktivitet. Denne typen friluftsliv trenger tilrettelegging for de med 

nedsatt funksjonsevne.  

Noen områder i kommunen har tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, det er ved 

Valvatnet, i Daja ved Emmavann og rundt Valnesfjord helsesportssenter. Kommune legger til rette for 

universell utforming ved rehabilitering og utbygging av anlegg og områder. 

 

3.5.4 Tilgang til natur som hverdagslandskap 
«Stier og løyper er friluftslivets viktigste anlegg/infrastruktur» 

Å bevare eller skape grønne nærområder er et viktig folkehelsetiltak. Nærområder kan bedre 

folkehelsen ved å bidra til trivsel og livskvalitet, tilby sosiale møteplasser, stimulere til fysisk aktivitet, 

redusere stress, dempe negative effekter av luftforurensning og trafikkstøy. Forskning har vist at 

bruken av grøntområder avtar raskt med avstand fra hjemmet. For at et grøntområde skal være 

tilgjengelig for barn og eldre bør det ikke ligge mer enn 400 meter fra hjemmet. Når kommunestyret 

diskuterer arealbruk er det derfor viktig å sørge for at innbyggere har god tilgang til naturopplevelser 

der de bor. Det samme gjelder øvrige areal- og samfunnsplanleggere. 

Det foreligger en del kunnskap om landskapsverdier i Nordland i dag, men den er i mange tilfeller 

svært mangelfull. Samtidig får landskapet større betydning for stadig flere personer. Landskapet er 

blant annet satt på dagsorden gjennom den europeiske landskapskonvensjonen, som Norge har sluttet 

seg til. Denne legger vekt på hverdagslandskapet, det landskapet som har stor betydning for folk i 

deres daglige liv1. Friluftslivs-kartlegging fra 2012 gir kommunen et godt verktøy for å vurdere 

friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. 

Kartleggingen er tilgjengelig digitalt via kommunens hjemmeside.  

Badestranda på Lund, Straumøyra ved Finneid-Straumen, og Nordvika er regulerte områder. Fridalen 

og området rundt Valnesfjord helsesportssenter, Klungsetmarka, Badestranda på Lund, Finneidfjell og 

Vallvatnet/Kvitblikvannet er tilrettelagte nærturområder. I tillegg er det en rekke friluftslivsområder i 

utmarka rundt om i hele kommunen. Sjunkhatten nasjonalpark «Barnas Nasjonalpark» ble åpnet i 

2010, og er et statlig sikret friluftsområde. Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og 

Sørfold – hvor Fauske kommunes hovedinnfallsport er besluttet lagt til Fridalen. Det presiseres at 

kommunen ikke er i mål når det kommer til samarbeidsprosjekt knyttet hovedinnfallsport, og at arbeid 

gjenstår.  

 

 

 

                                                      
1 Kilde: Regional planstrategi for Nordland 2016-2020 Del 1 – Kunnskapsgrunnlaget 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf
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3.5.5 Tilgang til nærmiljøanlegg  
I forbindelse med åpning av nye Vestmyra skole høsten 2016 ble det uttalt at skolen hadde mål om å 

være landets beste helsefremmende skole også når det kommer til utemiljø. Drivkraften i 

skoleprosjektet har vært å utvikle et helhetlig og helsefremmende skoleanlegg. Det har vært 

avgjørende at bygg og uteområder skal fremme medvirkning, inkludering og trivsel for alle brukere på 

tvers av alder og kultur. I etterkant av Vestmyra-utbyggingen har det kommet opp nye nærmiljøanlegg 

knyttet til bygging og renovering av skoler på Finneid, i Sulitjelma og i Valnesfjord. 

Elever har deltatt gjennom elevrådsarbeid, deltakelse i prosjektgruppe for planleggingen av anleggenes 

aktivitetstilbud og/eller gjennom workshops. Dette har vært med på å skape et nært og godt 

eierforhold til skolen og uteområdene. Områdene har et mangfold av aktivitetstilbud, enten det gjelder 

individuell aktivitet eller aktivitet sammen med andre. 

De nye anleggene skal stimulere til aktivitet og fysisk utfoldelse for hele befolkningen i Fauske 

kommune, ikke bare blant skoleelevene. Uteanlegget skal være attraktivt både som skolegård og 

nærmiljøanlegg/parkanlegg til bruk både i skoletiden og på fritiden.  

 

3.6 Sosial støtte, trivsel og selvopplevd helse 
Gode nære relasjoner er en av faktorene som bidrar til å fremme psykisk helse og trivsel. Ensomhet og 

mangel på sosial støtte forringer livskvaliteten, påvirker menneskers mestringsressurser og medfører 

risiko for dårligere helse. Sosial støtte handler om at man har nære relasjoner som kan gi 

følelsesmessig støtte hvis det oppstår personlige problemer i livet. Sosial støtte er helsefremmende i 

seg selv, og virker som en buffer mot stress gjennom mulighet for drøfting, trøst og praktiske råd eller 

økonomisk støtte. Lav opplevd tilhørighet og en følelse av å være utenfor et fellesskap med gjensidige 

forpliktelser kan påvirke psykisk og fysisk helse, i form av for eksempel hjerte-/karsykdommer, 

infeksjonssykdommer og depresjon. Undersøkelser viser at sosial støtte bidrar til å redusere psykiske 

og fysiske helseproblemer i samfunnet. Vi kan derfor se på dette som utfordringer som er av spesiell 

interesse i folkehelsearbeidet. Utenforskap handler om å ikke være en del av det sosiale fellesskapet. 

Det kan ramme alle – unge, eldre, friske, syke og uføre, innvandrere, enslige – folk i alle aldre og helt 

ulike livssituasjoner. 

For å få kunnskap om helsetilstanden til befolkningen gjennomføres SSBs Levekårsundersøkelse fra 16 

år og oppover, Fylkeshelseundersøkelsen for voksne over 19 år, samt Ungdataundersøkelsen som er 

for skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Forskningen på ensomhet og sosial 

støtte har brukt ulike spørsmål og rapporterer litt ulike tall.  

Resultater fra SSBs Levekårsundersøkelsen viser oss hva som kjennetegner dem som opplever 

ensomhet og mangel på sosial støtte: 

 «Personene som opplever at de ikke kan regne med noen, kjennetegnes av at de er enslige uten 

kjæreste, har lav utdanning (risikoen synker med økende utdanningsnivå) og står utenfor arbeidslivet 

på grunn av uførepensjon, annen pensjon eller fordi de er hjemmearbeidende. (…) Det ser særlig ut til at 

uførepensjonistenes relativt dårlige situasjon har sammenheng med deres helsemessige og økonomiske 

problemer». 

 Et fellestrekk ved resultatene er at de tyder på at deltagelse er en viktig samlende faktor: det å ikke 

være i utdannelse, arbeid eller annen aktivitet påvirker naturlig nok muligheten for å knytte og 

opprettholde bånd. Dårlig helse og/eller økonomiske problemer kan også påvirke mulighetene for 

deltagelse.  
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Levekårsundersøkelsen viser at omtrent halvparten av voksne mellom 16 og 79 år i Nordland angir at 

de har sterk støtte i og/eller utenfor familien, mens 5 % angir lite sosial støtte. Nordland ligger likt med 

resten av landet.  

For Fauske Kommune er det valgt ut fem indikatorer fra Fylkeshelseundersøkelsen 2020 som 

omhandler sosial støtte og trivsel. Tallene fra undersøkelsen viser at Fauske plasserer seg omkring 

fylkesgjennomsnittet på disse indikatorene, med unntak av trivsel i nærmiljøet, som er noe lavere enn i 

fylket for øvrig.  

 

Indikator Fauske Nordland    

Sosial støtte 89 % 88 %    
Stor grad av trivsel i nærmiljøet 65 % 71 %    

Andel som i stor grad føler seg trygge 84 % 86 %    
Fornøyde med tilværelsen 76 % 75 %    

Sammen med gode venner ukentlig eller oftere 61 % 62 %    
 

Figur 36 Sosial støtte og trivsel i Fauske og Nordland. Kilde: fhi.no 

Ungdataundersøkelsen beskriver at nær en av ti ungdommer i alderen 13-16 år mangler fortrolige 

venner, eller for tiden ikke har noen de kan kalle venner. Av de spurte ungdomsskoleelevene svarer 23 

% at de er mye plaget av ensomhet. Ungdommer som vokser opp i familier med dårlig råd, rapporterer 

i større grad at de mangler venner som de kan stole helt på. 

Ungdataundersøkelsen viser at de aller fleste Fauske-ungdommene i videregående skole har venner de 

kan stole på. Å ha venner betyr at man er godtatt, det markerer tilhørighet og sier noe om hvem man 

er. Det er derfor positivt når Ungdata viser at de aller fleste ungdommer har venner å være sammen 

med. Det er samtidig bekymringsfullt at hver tiende ungdom i Norge mangler venner de kan stole på og 

som de kan snakke med om alt mulig.  

De eldste ungdommene melder om at skolen er et godt sted å være – men ikke for alle. 

 

Figur 37 Prosentandel som er fornøyd med skolen de går på. Videregående. Kilde: Ungdata 

 

Mange videregående-ungdommer melder at der er fornøyd med helsa si. Egenvurdert helse er en 

viktig indikator for sykelighet og bruk av helsetjenester, og anvendes til å overvåke befolkningens 

helsestatus over tid. Her er kommunen tilnærmet likt landet for øvrig. Det er imidlertid verdt å merke 

seg at de spurte jentene er langt mindre fornøyd med egen helse enn hva guttene er.  
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Figur 38 Prosentandel som er fornøyde med helsa si. Videregående skole. Kilde: Ungdata 

 

Det er generelt større fokus på helse i dag enn tidligere, og i en del ungdomsmiljøer har det å være 

sunn blitt «in». Større kunnskap om risikofaktorer har gjort at vi i dag er mer opptatt av å forebygge 

dårlig helse. Samtidig har vi sannsynligvis blitt flinkere til å kjenne etter hvordan vi har det. 

Sammenligner vi den selvopplevde helsa opp mot selvbilde, så fremkommer det at også her er 

kjønnsforskjellene betydelige blant de spurte videregåendeungdommene; sammenlignet med guttene 

så er jentene langt mindre fornøyd med seg selv, sitt eget utseende og måten de lever livet sitt på. 

 

 

3.7 Foreldrestøtte 
Forskning viser at foreldre er de personer som har størst 

betydning for sine barn og for deres oppvekst. Det er i 

familien det legges grunnlag for primære oppdragelses- og 

danningsprosesser. Dette er med på å gjøre foreldre til 

kommunens viktigste ressurs i arbeidet med å fremme barn 

og unges helse og utvikling.  

Av normalfamiliegruppen, som utgjør 90 % av befolkningen, 
viser forskning at 10 % utvikler alvorlig normbrytende 
atferd. Når det kommer til familier i risikogruppen så regnes 
det at 25 % utvikler alvorlig normbrytende atferd, og hele 40 
% av problemgruppen. Likevel er det i normalgruppen dette 
utgjør flest tilfeller. Fordelt på 100 familier vil det statistisk 
sett være 12 barn som utvikler normbrytende atferd. Av 
disse kommer ni barn fra normalgruppen. En liten innsats 
rettet mot mange vil dermed ha større effekt enn stor 
innsats rettet mot få.  

Figur 39 Fauske kommunes foreldrestøtte-logo 
   

Tanken bak foreldrestøttesatsingen i Fauske, hvor foreldrestøtte skal tilbys til alle foreldre med barn i 
alderen 0 -20 år, handler om å fremme barns helse gjennom å øke foreldrenes kunnskap og 
kompetanse om barns helse og utvikling. Jo bedre foreldre håndterer sin rolle og sitt ansvar som 
foreldre, jo bedre (vekst-/livs-) vilkår gis barnet. Foreldrestøtte som begrep omfavner all aktivitet som 
kan knyttes til å øke denne kompetansen, enten hos foreldre direkte, eller hos foreldrestøtteaktører 
(ansatte i støtte-/hjelpetjenester, m.fl.).   
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Foreldrestøttetiltak i Fauske skal finnes som helsefremmende og forebyggende tiltak, og som 

hjelpetiltak. Satsingen skal føre til økt kompetanse også hos kommunens ansatte, så vel som hos 

frivillig sektor. Foreldrestøttearbeidet er politisk og administrativt forankret gjennom kommunens 

folkehelsearbeid og gjennom diverse politiske vedtak og dokumenter; «Fra programnotat til handling», 

«Samhandlingsplan for oppvekst og kultur 2014 - 2019». I 2018 ble foreldrestøtte en nasjonal strategi. 

I Fauske er det utviklet en lokal samhandlingsmodell; TIMS-Fauske (Tidlig Intervensjon – Målrettet 

Samhandling). Modellen trådde i kraft 2014. TIMS-teamet, kommunens tverrfaglige team har som 

formål å sikre helhetlig støtte og hjelp i samhandling rundt barn og ungdom i Fauske. 

 

År (TIMS-året går 
fra 01.09-31.08 

Nye saker 
(Gj.alder barn) 

Oppfølgingssaker 
(fra forrige periode)  
Gj.alder barn 

Avsluttede saker 

2017/2018 42 - - 

2018/2019 39 (8 år) 13 (12.4 år) 30 

Tall fra 01.09/19-
01.06/20* 

23 (8 år) 18 (10.3 år) 22 

 

Figur 40 TIMS-saker (individuell oppfølging i TIMS-team). Kilde: TIMS-teamet 

*Årets tall er ikke ferdig oppdatert. Det er foreløpige tall frem til juni. Erfaringen viser at TIMS-teamet 

ofte kontaktes mot skoleårets/barnehageårets slutt. På grunn av korona og nedstenging antar man at 

en del saker har uteblitt, dette selv om tilbudet om teams-møter har vedvart gjennom perioden 

.  

I år (2020) vil «Familiens hus» realiseres i form av nytt bygg og flere støttetjenester under samme tak. 

Familiens hus vil være primus motor for satsningen på foreldrestøtte videre fremover, så vel som på å 

gi helhetlig hjelp og støtte til barn/ungdom, foreldre og familier i kommunen.  
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3.8 Valgdeltakelse  
For at et samfunn skal fungere godt er det viktig med demokratisk medvirkning. Å påvirke og forme 

samfunnet rundt seg styrker opplevelsen av selvstendighet, som er en viktig forutsetning for god 

livskvalitet. Deltakelse ved politiske valg er en indikator for den formelle demokratiske deltakelsen. Det 

er vist at personer med høyere utdanning og inntekt har høyere valgdeltakelse. Valgdeltakelse som 

indikator forteller noe om opplevelsen av «empowerment» i befolkningen, altså opplevelsen av makt 

og myndighet til å påvirke beslutninger. 

I Fauske var det 75,4 % som stemte ved stortingsvalget 2017. Det er litt færre enn landet for øvrig, men 

mer enn fylket. Det har vært en nedgang i valgdeltakelse ved kommunevalg, men en oppgang ved 

stortingsvalg. Kommunevalg og stortingsvalg er de største arenaene for befolkningens medvirkning.  

 

 

Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg - Fauske  Kommunestyrevalg – Hele landet  

2019 63,3 %  2019 64,7 % 

2015 63,9 %  2015 60,2 % 

2011 64,7 % 2011 63,8 % 

 

Stortingsvalg - Fauske  Stortingsvalg – Hele landet  

2017 75,4 %  2017 78,3 

2013 74,8 %  2013 78,2 % 

2009 73,3  % 2009 76 % 
 

Figur 41 Valgdeltakelse i Fauske i perioden 2009 – 2019: Kilde: Valgresultat.no 
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Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
 Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Drikkevannet i Fauske er bra. Det varier hvor utsatt befolkningen i Fauske er for trafikkstøy.  

Generelt er mennesker mer aktive dersom parker, grøntområder, anlegg for rekreasjon og mosjon, 

kollektivtransport og viktige målepunkter som skoler og butikker ligger i nærheten av hjemmet eller 

arbeidsplassen. Eksempler viser at rask befolkningsvekst, urbanisering og fortetting fører til en reduksjon av 

rekreasjonsareal og nærturterreng. Rom for bevegelse bør være prioritert i nærmiljøutvikling. Dette innebærer at 

friluftsområder i nærmiljøet må prioriteres og nedbygging av lokale «100-meterskoger» forhindres. Offentlig rom 

bør stimulere til aktivitet gjennom gang- og sykkelvegnett, turstier, joggeløyper, skiløyper, utendørs 

treningsapparater eller kreativt design av offentlige steder. Det er ikke kun kvantiteten av stier, fortau og 

grøntområder som har betydning for aktivitet, men kvaliteten på disse. 

Ungdata viser at de aller fleste ungdommene lever gode og aktive liv. Samtidig er de mindre fornøyde enn fylket 

og landet for øvrig når det kommer til lokalmiljøet. Særlig dagens kollektivtilbud belyses som en negativ faktor. 

Dette gjelder for flere samfunnsgrupper. For å realisere Kommuneplanens strategier, må samspillet mellom 

kollektivtilbudet og arealbruken i kommunen bli sterkere enn i dag. Kommunen og fylkeskommunen må i 

fellesskap definere busstraseene, stoppesteder og knutepunkter som skal gi premisser for ny bebyggelse som 

bygger best mulig opp under markedet for kollektivtransporten2. På lang sikt bør kollektivtilbudet ytterligere 

styrkes gjennom areal- og tettstedsutvikling som bygger opp under kollektivtransporten.  Det bør være et 

prinsipp at boligbygging og utvikling av nye nærmiljøer skjer rundt kollektivknutepunkt. Disse knutepunktene må 

være forbundet med et omfattende og sammenhengende gang- og sykkelvegnett som gjør personbilen 

overflødig. Både kollektivtrafikk og aktiv transport bidrar til økt fysisk aktivitet og bedre bomiljø. Syklister, gående 

og brukere av andre transportformer som innebærer fysisk aktivitet bør gis høyest prioritet i utvikling og 

vedlikehold av infrastruktur.  

Kommunen har investert i en rekke skiltede tur-stier/veier og gapahuker i kommunen. Utfordringen er å holde 

stiene og turområdene vedlike slik at de oppleves som attraktive og trygge også frem i tid. En annen utfordringen 

er knyttet til å tenke helhet i arealplanleggingen. Det har blant annet ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt høyde for 

sykkelnettverk og grønne korridorer, noe som har medført konsekvenser i en del boligområder. Tap av natur er 

for kommende generasjoner en like stor trussel som klimaendringer. Ved å sikre folkehelseperspektivet tidlig i all 

samfunnsplanlegging så kan kommunen i større grad balansere fremtidige behov.  

Sosiale og kulturelle møteplasser kan oppmuntre til at folk treffes og knytter kontakt. Dersom kommunen legger 

til rette for at innbyggerne har trygge møteplasser kan man bidra til å styrke sosiale nettverk og dermed fremme 

helse. Kommunens foreldrestøttearbeid skal blant annet bidra på dette området. Frivillige aktører kan spille en 

viktig rolle i et slikt arbeid fordi de har en større rekkevidde og kan inkludere mennesker fra ulike kulturer i 

forskjellige aldersgrupper. Frivillig arbeid kan også forebygge gjennom arbeid rettet mot grupper med ulike og 

store livsutfordringer og som dermed risikerer å oppleve økt desintegrasjon fra lokalsamfunnet. Det er også viktig 

med tiltak som kan redusere barrierer for deltakelse i slike uformelle nettverk.  

Kommunen er nå i en posisjon hvor tidlig innsats/intervensjon i større grad kan realiseres. Organisatoriske grep 

er gjort, og fokus har i større grad dreid fra et behandlingsperspektiv til forebyggende og helsefremmende 

perspektiv. 

Der er i Fauske noe lavere valgdeltakelse enn landssnittet. Lav valgdeltakelse i deler av befolkningen kan føre til 

at velgergrupper faller utenfor de demokratiske prosessene. Dette kan få negative konsekvenser for legitimiteten 

til valgsystemet og lokaldemokratiet. Det er behov for å sammenstille kunnskap om hva som påvirker 

valgdeltakelsen i Fauske, særlig med tanke på region- og kommunereformen hvor avstanden mellom velger og 

politiker kan øke ytterligere. 

                                                      
2 Rapporten fra Gustav Nielsen Consulting viser til analyser rundt dette. 
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HOVEDFUNN 

 Godt drikkevann og god drikkevannsforsyning 

 Behov for oppdatering av en del reguleringsplaner 

 Økning av tungtrafikk i sentrum 

 Ungdom er signifikant mindre fornøyd med lokalmiljøet, enn landet som helhet 

 Få friluftsområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse 

 Lite/lav satsing på sykkelnettverk 

 Satsing på nærmiljøanlegg 

 Satsing på foreldrestøtte og helhetlige oppveksttjenester 

 En av ti ungdommer mangler nære venner, og 23 % av de spurte 

ungdomsskoleelevene svarer at de er mye plaget av ensomhet 

 Graden av trivsel i nærmiljøet er lavere blant de voksne innbyggerne enn blant 

den øvrige befolkningen i Nordland 

 Opplevelse av sosial støtte er god blant innbyggere 18+ 

 Økt fokus på tverrfaglige/helhetlige tjenester 

 Noe lav valgdeltakelse 
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KAPITTEL 4: 

SKADER OG ULYKKER 
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4 Skader og ulykker 
Dødelighet som følge av ulykker har blitt betydelig redusert de siste tiårene. Nedgangen har vært 

særlig markant hos barn, ungdom og unge voksne. Til tross for en betydelig nedgang i dødelighet som 

følge av ulykker, er skader og ulykker fremdeles en stor utfordring for folkehelsen. Personskader som 

følge av ulykker er nesten i samme størrelsesorden som kreft, målt i tapte leveår.  

De fleste skader og dødsulykker skjer i hjemmet og på fritiden, og det er derfor et betydelig potensial 

for forebygging av skader og ulykker. Skader og ulykker med personskader tar relativt mange unge liv, 

og er den største dødsårsaken for personer under 45 år. 34 prosent av alle dødsfall hos norske barn i 

alderen 1 – 14 år skyldes ulykker. Oversikt over hvor og når ulykker inntreffer kan bidra til økt 

oppmerksomhet på forebygging og større treffsikkerhet i tiltaksarbeidet. En rekke studier har dessuten 

funnet at det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk posisjon og ulykkesskader. Nasjonalt 

folkehelseinstitutt (FHI) viser i sin rapport ‘Sosioøkonomiske forskjeller i ulykkesskader’ til en tydelig 

sammenheng mellom utdanningsnivå og dødelighet ved ulykker. Personer med lavere utdanningsnivå 

er også mer utsatt for ikke-dødelige skader. 

Forebygging av ulykker og skader er et felt som ikke er underlagt ett ansvarsområde, men som mange 

aktører i kommunen har et ansvar for. Tverrsektorielt arbeid fremheves derfor som avgjørende. 

 

4.1 Personskader 
Hos ungdom og unge menn er det særlig trafikkulykker som fører til redusert helse og tapte liv. Hos 

eldre er hoftebrudd alvorlig fordi det kan medføre nedsatt funksjonsevne og behov for hjelp, og 

dermed redusert livskvalitet. I følge Skadeforebyggende forum topper Norge statistikken når det 

gjelder hoftebrudd. Hoftebrudd har store konsekvenser for den enkelte, for deres pårørende og bruk 

av store samfunnsressurser. Forskning viser at de som får et hoftebrudd har store smerter og lidelser 

og 1/3 dør innen et år etter ulykken. Mange som rammes får heller ikke tilbake sitt tidligere 

funksjonsnivå og får sterkt redusert livskvalitet. Det er vanskelig å dokumentere hva ulykker koster 

samfunnet i personlig lidelse og faktiske kostnader, men det finnes tall som anslår kostnader på min. 

50 milliarder per år. Et hoftebrudd koster i gjennomsnitt ca. 500 000 kroner i rehabilitering for 

helseforetak og kommune det første året og store deler av dette belastes av den lokale helse og 

omsorgstjenestens budsjetter.  

Befolkningens bruk av sykehustjenester er en indikator på både helsetjenester og helsetilstand i 

kommunen. Selv om sykehusbehandlede personskader viser kun omfanget av de alvorligste skadene, 

kan det likevel gi verdifull informasjon om problematikken rundt utbredelse av sykdom og 

bakenforliggende risikofaktorer.   

For kommunen viser utviklingen en nedgang i alvorlige skadetilfeller siste tiåret, og er nå tilsvarende 

for resten av fylket samtidig som det fortsatt er over landsgjennomsnittet.   

 

 

 

 

 



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 69 

 

Figur 42 Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus per 1000 innbyggere per år. Kilde: 
Kommunehelsas statistikkbank 

 

4.1.1 Hoftebrudd 
Hoftebrudd er spesielt alvorlig blant eldre, fordi det kan medføre redusert funksjonsevne, behov for 

hjelp og redusert livskvalitet. Fall er den hyppigste årsaken til hoftebrudd hos eldre og 75 % av 

bruddene skjer hos hjemmeboende eldre.  

Bivirkninger av legemiddelbruk, dårligere balanse og svekket muskulatur er faktorer som bidrar til 

fallulykker med hoftebrudd som konsekvens. Forekomst av fall varierer også med ytre faktorer som is 

og glatte veier, dårlig fottøy, løse tepper og dårlig belysning. 

For Fauske kommune viser tallene at det er en noe høyere bruk av spesialisthelsetjenesten i 

forbindelse med hoftebrudd enn landet og fylket for øvrig. Det er derfor rimelig å anta at bruken av 

primærhelsetjenester i kommunen knyttet til hoftebrudd også er tilsvarende høyere. Tendensen tyder 

dessuten på et negativt utviklingstrekk med en økende andel hoftebrudd i kommunen det siste tiåret.  
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Figur 43 Antall hoftebrudd per 1000 innbyggere per år. Kilde: FHI 

 

4.2 Trafikkskader og dødsfall 
Trafikksikkerhet og folkehelse henger nært sammen i et lokalmiljø, og vil ofte handle om følelsen av å 

kunne ferdes trygt innenfor egen kommune. Dette gjelder om at man enten ferdes der selv, sender 

barna sine til skole eller til ulike fritidsaktiviteter. Det er uavhengig om man går, sykler, bruker rullestol 

eller ferdes rundt i kommunen i et kjøretøy. 

Trafikkulykker vurderes som et betydelig folkehelseproblem på tross av en markant reduksjon av antallet 

alvorlige trafikkulykker siden 1970. Det er spesielt for unge mennesker at trafikkulykker utgjør en viktig 

årsak til tidlig død, helsetap og redusert livskvalitet. Regjeringen vil i tråd med Folkehelsemeldingen - 

Mestring og muligheter (2014-2015), forsterke det tversektorielle samarbeidet for å forebygge ulykker. 

Det er viktig at kommunen integrerer det ulykkesforebyggende arbeidet generelt, og 

trafikksikkerhetsarbeidet spesielt i sitt folkehelsearbeid. 

I perioden 2000-2009 var det totalt 139 registrerte trafikkulykker i Fauske kommune. For tidsrommet 

2010 -2019, var tilsvarende tall 70 ulykker, som er en nedgang på 50 prosent. Antallet trafikkulykker i 

kommunen har dermed gått drastisk ned de siste ti årene, og dette er helt i tråd med utviklingen ellers i 

landet. Tallene for Fauske i siste periode har for øvrig stor variasjon fra år til år, slik at å sammenligne 

statistikk eller tolke tallene her er ikke forsvarlig da grunnlaget er for svakt. 
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Figur 44 Antall trafikkulykker og antall skadde i Fauske kommune. Kilde: Vegvesen.no 

 

 

4.2.1 Trafikksikker kommune 
Trafikksikkerhetsarbeid er en viktig del av det forebyggende folkehelsearbeidet i lokalmiljøet, som 

berører alle kommunens innbyggere. Kommunen har et stort ansvar for å forebygge ulykker. 

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall 

drepte og hardt skadde i trafikken. Fauske kommune er nå godt i gang med prosessen med å bli 

godkjent som trafikksikker kommune. Ordningen skal bidra til at kommunen har et systematisk arbeid 

for et tryggere lokalmiljø. Godkjenning som trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel for de 

kommunene som arbeider langsiktig og systematisk med trafikksikkerhet. 

I Fauske er alle barnehager godkjent som trafikksikre. Det jobbes nå for at skolene i Fauske også 

kvalifiserer som trafikksikre. I dette arbeidet skal skolene levere rutiner og opplegg for å ivareta god 

trafikksikkerhet, både når det kommer til aktiviteter i og utenfor skolens regi. Det vil bli utarbeidet en 

egen årsplan med fokus på trafikksikkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A
n

ta
ll

År

Trafikkulykker Antall skadde



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 72 

Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Samlet sett har det vært en reduksjon i skader og ulykker det siste tiåret, noe som er tilsvarende for 

utviklingen på landsbasis. Et unntak er hoftebrudd, der det har vært en økning siden 2010 med 2,4 

tilfeller per 1000 innbyggere og ligger over landssnittet på 1,9. Hoftebrudd har store konsekvenser for 

den enkelte og deres pårørende, og i tillegg kommer de økonomiske kostnadene for samfunnet. 

Til tross for en nedgang i skader og ulykker, er det fortsatt en stor utfordring for folkehelsen å få 

tallene ytterligere ned. Forebyggende tiltak og bedre kunnskap om hvorfor skader oppstår, er derfor 

viktig for å minske omfanget og belastningene.  

Fauske kommune jobber for å bli godkjent som trafikksikker kommunen høsten 2020. Dette er viktig 

for å bli prioritert innenfor trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommune, som igjen kan bidra til 

å økt trafikksikkerheten for innbyggerne våre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDFUNN 

 Nedgang i alvorlige skadetilfeller 

 Nedgang i antall trafikkulykker  

 Økende andel hoftebrudd 

 Fokus på å kvalifiseres som trafikksikker kommune (2020) 
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5 Helserelatert atferd 
Dette kapittelet omhandler fysisk aktivitet og kosthold, samt bruk av snus og alkohol. Helseatferd og 

levevaner som røyking, fysisk aktivitet, kosthold og alkohol har innvirkning på en rekke sykdommer og 

lidelser. Dette er ikke bare resultat av individuelle valg – det er nødvendig å skape samfunnsmessige 

rammer for god helse gjennom ulike virkemidler som tilgangsreguleringer og tilrettelegginger 

Med helserelatert atferd menes atferd som har vist seg å ha innvirkning på et helseutfall.  

 

5.1 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet er definert som all kroppslig bevegelse som er utført av skjelettmuskulatur, og som 

resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivå. Fysisk aktivitet blir ofte delt inn i lett, 

moderat og hard fysisk aktivitet, etter hvor stor energiomsetning aktiviteten krever. Det er i dag godt 

dokumentert at fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan medvirker til forebygging og 

behandling av over 30 ulike sykdommer og tilstander (Folkehelserapporten, FHI 2019). 

Når det kommer til ukentlig aktivitet og trening ligger Fauske-ungdommen likt med landet som helhet.  

 

Figur 45 Hvor ofte Fauske-ungdommen trener. Kilde: Ungdata 2019 

 

Vi skiller oss derimot ut når det kommer til hvor fornøyde vi er med egen helse. I følge Ungdata 

rapporterer 65 % at de er fornøyde, kontra 70 % på nasjonalt nivå. Fauske-jentene rapporterer å være 

langt mindre fornøyd med egen helse enn hva guttene er. 

Vi har pr i dag ikke oversikt over den øvrige befolkninga på dette området. 
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5.2 Røykevaner og snusbruk 
Røyking er ansett å være en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent 

halvparten av de som røyker daglig over mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg 

rammes mange av sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet. Studier viser 

at de som røyker daglig, i snitt dør 10 år tidligere enn ikke-røykere, og at 25 prosent av dagligrøykerne, 

dør 20-25 år tidligere enn gjennomsnittlig levealder for ikke-røykere.  

Det er en markant sosial gradient for dagligrøyking. Jo kortere utdanning, desto høyere andel 

dagligrøykere. Det er en stor utfordring i folkehelsearbeidet å redusere denne forskjellen. Andelen 

røykere i befolkningen er på vei ned, men blant ungdom og unge voksne ser det ut til at snus har 

overtatt noe for røyking. Snus er kanskje ikke like helseskadelig som sigaretter, men er svært 

avhengighetsskapende og inneholder helseskadelige og kreftfremkallende stoffer. 

Ungdata viser at det er få som røyker daglig og det er heller ikke så mange som røyker ukentlig. Nesten 

syv av ti elever på videregående skole sier at de aldri har røykt og bare noen få prosent sier de røyker 

daglig. På videregående er det imidlertid flere som bruker snus og på slutten av videregående sier 32 

prosent av guttene og 15 prosent av jentene at de snuser daglig eller ukentlig. 

 

 

5.3 Kosthold 
Kosthold er viktig både når det gjelder å forebygge sykdom og fremme god helse. Helsedirektoratets 

rapport ‘Utviklingen i norsk kosthold 2014’ viser flere positive utviklingstrekk i det norske kostholdet. 

Spesielt har forbruket av grønnsaker og frukt økt betydelig over tid, og forbruket av sukker har gått ned 

de siste ti årene. 

 

5.3.1 Ernæring i skole og barnehage   
Barnehage: Næringsrik mat tidlig i barneårene har stor betydning og konsekvenser for helse på kort og 

lang sikt. Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold i løpet 

av en dag, og det er i barneårene grunnlaget for gode kostvaner og matglede utvikles.  

Over de siste årene har barnehagene i Fauske blitt veldig bevisste og skaffet seg kunnskap om 

kosthold. Dette gjelder alle barnehagene i kommunen, både private og kommunale. Gjennom felles 

møter for styrerne i barnehagene har det vært mulig å dele informasjon, erfaringer og tips til 

næringsrike måltider, hvordan man skaper god fellesskapsopplevelse til måltidene og hvordan det kan 

legges til rette for barns medvirkning. Det finnes også gode kilder og veiledning med tips og råd til 

hvordan ernæring i barnehagene kan gis et løft. Ved at alle barnehagene er godkjent som 

Helsefremmende barnehager bidrar det til at hosthold settes i system og følges opp gjennom året. Ved 

et godt samarbeid med både Nordland fylkeskommune og Helse- og miljøtilsyn Salten har barnehagene 

tilgang på god veiledning og oppdatert informasjon. Man opplever også at leverandører av mat til 

barnehagene kan bidra med gode råd og veiledning til kvalitetsprodukter som passer med 

kostholdsrådene. De er også lydhøre i forhold til barnehagenes tilbakemeldinger på den maten de 

tilbyr gjennom avtalene våre. 

Gjennom Foreldreundersøkelsen viser de siste tre årene en svak tendens til at foreldrene stadig blir 

mer fornøyd med mattilbudet (Foreldreundersøkelsen er en tilfredshetsundersøkelse på en skala fra 1 
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til 5 der 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd 2017: 4,1, 2018: 4,2, 2019: 4,3). 

Foreldreundersøkelsen gjennomføres hvert år og resultatene for gjelder alle barnehagene i Fauske. 

I tillegg til å ha bevissthet på ernæring og kosthold i det daglige, har barnehagene gjennomført kurs i 

bålfyring og bålmat under Folkehelseuka i både 2018 og 2019. Dette er en måte å fokusere på sunn og 

god mat i andre omgivelser enn inne i barnehagene. Disse kursene er gjennomført i samarbeid med 

støtte fra folkehelsemidler og fagkompetansen til Salten friluftsråd.  

Skole: Barn og unge tilbringer mange timer på skolen hver dag. Et sunt skolemåltid og gode rammer 

rundt måltidet kan fremme helse og trivsel på skolen. Lov om folkehelsearbeid fremhever skolen som 

en viktig arena for det forebyggende folkehelsearbeidet. Elevenes rett til et fysisk og psykososial miljø 

som fremmer helse, er forankret både i Opplæringsloven og forskrift om miljørettet helsevern i skoler 

og barnehager. Det foreligger en Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen 

(Helsedirektoratet). For å oppfylle kriteriene for helsefremmende skole må nasjonale retningslinjer for 

skolemåltid følges. Retningslinjen sier blant annet at elevene bør tilbys ordninger som sikrer tilgang til 

frukt/grønt og melkeprodukter daglig. I tillegg anbefales det tilrettelegging for matinntak med 3-4 

timers mellomrom gode fysiske rammer for å sikre sosialt samvær og matglede. Det er behov for å 

sette av minimum 20 minutter til å spise, slik at alle får mulighet til å spise i ro og til de er mette. Tid til 

håndvask, og til å finne frem mat og rydde etter seg, bør komme i tillegg til minimum 20 minutter 

spisetid. Elevene bør ha lett tilgang til kaldt drikkevann.  

 

Figur 46 Ungdomsskoleelevers matvaner på skolen. Kilde: Ungdata 2019 

 

Det foreligger ingen lokal empiri i forhold til tendenser på matpakker. Erfaringstall nasjonalt viser 

likevel at jo eldre elevene blir, jo færre har med seg matpakke. Det foreligger nyere forskning på 

innvandrerfamilier og matpakken3. Undersøkelsen viser til at matpakken er avhengig av økonomiske 

ressurser, og legger belastninger på lavinntektsfamilier. En forskningsrapport fra universitetet i Agder 

viser også til at det faktisk for første gang viser at et gratis skolemåltid i henhold til de norske 

kostrådene, virker sosialt utjevnende ved at elever med lavt utdannede foreldre spiser sunnere. 

                                                      
3 Silje Elisabeth Skuland; 2019 (Packed Lunch Poverty: Immigrant Families’ Struggles to Include Themselves in 

Norwegian Food Culture). 
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Når det kommer til kosthold i videregående skole så viser Ungdata-undersøkelsen at det er stor 

variasjon i ungdoms kosthold. For eksempel spiser en av tre ungdommer frukt og grønt hver dag, 

samtidig som en god del sjelden får i seg slike matvarer. Flertallet av ungdom spiser fisk til middag eller 

som pålegg minst en gang i uka. Det samme gjelder kjøttdeigbaserte produkter, som pølser og 

hamburgere. De fleste spiser godteri eller snacks hver uke, men det er få som gjør dette mange ganger 

i uka. Det er noen flere jenter enn gutter som jevnlig spiser godteri. 

 

Figur 47 Andel vgs-elever som spiser frukt og bær minst fire ganger i uka 

 

På tross av flere positive utviklingstrekk i matvareforbruket de siste årene, har kostholdet i Norge 

fortsatt klare ernæringsmessige svakheter som øker risikoen for utvikling av ikke-smittsomme 

sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes. De største ernæringsmessige 

utfordringene i tiden framover er å øke inntak av grønnsaker, grove kornprodukter og fisk og redusere 

inntak av mettet fett, salt og sukker. Hadde hele befolkningen fulgt kostrådene fra myndighetene, ville 

det medføre en stor økonomisk gevinst for samfunnet og ikke minst en vesentlig helse-gevinst for 

befolkningen.  

 

 

5.4 Alkohol og andre rusmidler 
Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Samtidig er alkohol- og narkotikabruk blant de 

største risikofaktorene for helsetap og tidlig død. Et lavere forbruk av alkohol og narkotika kan derfor 

bidra til en vesentlig folkehelsegevinst. I tillegg kan det bidra til at sosial ulikhet i helse blir utjevnet, 

fordi det er særlig grupper med lavere utdanning og dårligere økonomi som er utsatt for de negative 

konsekvensene av et slikt forbruk.  

Alkoholbruk kan sees i sammenheng med flere sosiale og helsemessige konsekvenser som skader, 

ulykker, sykdommer og psykiske vansker. Det samlede alkoholforbruket hos innbyggerne er en viktig 

faktor for alkoholrelaterte skader og sykdommer. Dersom det samlede forbruket i samfunnet øker, vil 

både andelen storforbrukere og andelen som ligger nært opp mot et helseskadelig forbruk øke. Størst 

risiko er det for personer med stort inntak over tid, eller stort samtidig inntak når en først drikker. 

Blant annet er risikoen høy for kroniske sykdommer hos storforbrukerne, dette gjelder også selv om 

drikkingen ikke fører til synlig beruselse. Det er mengden alkohol som inntas som fører til risiko. 

Dessuten øker sannsynligheten for vold og ulykker ved stort samtidig inntak, uten at det er et 

storforbruk hos den enkelte (FHI). 

Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges bruk av alkohol 

flatet ut, og fra årtusenskiftet vist en tydelig nedgang. Likevel er det fremdeles mange unge som 

drikker alkohol, og da særlig i den siste delen av tenårene. 
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Statistikk viser at flere Fauske-ungdom som har vært berustet på alkohol enn landet som helhet, og at 

bruken av alkohol øker kraftig i løpet av videregående. Samtidig viser tidstrenden i Fauske viser at 

prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært tydelig beruset siste år har gått fra 19 % i 2013 og 

2016, til 16 % i 2019 (Kilde: Ungdata).  

 

 

Figur 48 Nasjonale tall: Prosentandel av gutter og jenter som har vært beruset på alkohol. Kilde: Ungdata 2019 

 

 

Figur 49 Prosentandel som har vært tydelig beruset siste år. Vidergåendeelever. Kilde: Ungdata 
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For den voksne andelen av befolkningen ligger den nasjonale drikkefrekvensen på opp mot en gang i 

uken i snitt, selv om flertallet drikker sjeldnere enn det. Underkant av 20 prosent har oppgitt at de 

drikker mer enn 6 alkoholenheter minst en gang i måneden.  

Det utarbeides dessverre ikke statistikk om alkoholforbruk hos voksne for kommunene, men det 

registreres antall liter ren alkohol omsatt i dagligvarebutikk og Vinmonopol. Tallene i seg selv gir ikke 

det hele bildet på alkoholforbruket, men er en indikator på forbruk. Ut fra disse tallene, ligger 

alkoholomsetningen i Fauske generelt over både fylkes- og landsgjennomsnitt. Det gjøres oppmerksom 

på at Fauske kan ha en betydelig handelslekkasje fra andre, nærliggende kommuner uten Vinmonopol 

som kan gi utslag på denne statistikken.  

I Fauske kommune er det fokus på ansvarlig alkoholhåndtering, og en del av det forebyggende arbeidet 

innebærer blant annet tilrettelegging av alkoholfrie møteplasser. 

 

 
Figur 50 Antall liter ren alkohol omsatt i dagligvarebutikker og på Vinmonopol per person 15 år og eldre, per år. Kilde: FHI 

 

Spørreundersøkelser i befolkningen viser at menn i gjennomsnitt drikker omtrent dobbelt så mye som 

kvinner, og de drikker seg oftere beruset. I løpet av de siste 10-15 årene har omfanget av alkoholbruk 

og alkoholberuselse blant norske tenåringer gått ned. I europeisk sammenheng har Norge en svært 

restriktiv alkoholpolitikk med svært høye alkoholavgifter, og betydelige begrensninger i 

tilgjengeligheten av alkohol gjennom Vinmonopolordningen og restriksjoner på salgs- og skjenketider. 

Totalkonsumet av alkohol i befolkningen henger nært sammen med andelen som har et risikofylt høyt 

konsum og med omfanget av alkoholrelaterte problemer. De mest effektive tiltakene for å begrense 

alkoholkonsumet og skadeomfanget er høye alkoholpriser og tilgjengelighetsbegrensninger 

(Folkehelserapporten, FHI 2019). 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013 2014 2015 2016

Li
te

r 
re

n
 a

lk
o

h
o

l

År

Norge Fauske Nordland



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 80 

5.5 Bruk av andre rusmidler 
For den voksne delen av befolkningen ligger landsgjennomsnittet for bruk av cannabis (hasj, 

marihuana) på omlag 4 prosent de siste 12 månedene. Bruken er høyest blant ungdom og unge 

voksne, og gutter bruker cannabis oftere enn jenter. Det største folkehelseproblemet knyttet til 

cannabis er trafikkskader.  

Tallmaterialet for Fauske kommune er fra undersøkelse gjort blant ungdomsskoleelever. Det tyder på 

en stor variasjon i bruken de siste årene, men ved siste undersøkelse i 2019 var tallene for Fauske 

tilsvarende lands- og fylkesnivået.  

 

Figur 51 Prosentandel av ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana siste 12 mnd. Kilde: Ungdata 

 

Ungdata viser at i overkant av en av ti elever på videregående har erfaringer med hasj og marihuana. 

Bruken av hasj øker betydelig fra VG1 til VG3. Fra 2015 har det vært en markert økning i hasjbruk blant 

gutter. Det er en betydelig kjønnsforskjell i bruken av hasj, hvor gutter bruker det mer enn jenter. 

Kjønnsforskjellen ser også ut til å øke i løpet av videregående. Siden 2015 har det vært en liten økning i 

andelen som har blitt tilbudt hasj. Dette gjelder for begge kjønn, og øker i løpet av videregående. 

Samtidig er det en god del flere som blir tilbudt stoffet enn som selv har prøvd det.  
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Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
 Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Helserelatert atferd gjenspeiler både miljø og levekår og personlige valg. Forskning viser at grupper 

med lengre utdanning og høyere inntekt har i snitt levevaner som gjør at de kommer helsemessig 

bedre ut enn de med lavere utdanning og inntekt. Fysisk aktivitet forebygger blant annet type 2 

diabetes, hjerte-karsykdommer, muskel-skjelettplager og enkelte former for kreft. 

Det er mange positive helseeffekter forbundet med jevnlig fysisk aktivitet. Det gir økt overskudd, virker 

positivt på humøret, gir mulighet til sosialt samvær og beskytter mot sykdommer. Fysisk aktivitet 

omfatter alle aktiviteter som innebærer at man beveger seg i hverdagen og bruker kroppen, for 

eksempel lek, friluftsliv, idrett, mosjon, trening, kroppsøving, fysisk arbeid, gange, løping eller sykling. 

Regelmessig fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig for normal vekst og utvikling. Det virker 

også positivt på den psykiske helsen, konsentrasjon og læring. Regelmessig fysisk aktivitet i 

ungdomsårene ser også ut til å være viktig for å skape gode vaner for resten av livet.  

Større autonomi fra foreldre og bedre tilgang til penger, gjør at ungdom har mer kontroll over eget 

kosthold enn da de var barn. Fristelsene er store og for mange er det lett å velge usunne drikke- og 

matvarer.  

Alkohol har store negative konsekvenser for samfunnet og forårsaker betydelige helsemessige skader. 

Alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår i befolkningen, og er i tillegg 

årsak til sosiale problemer og skader for andre enn brukeren selv. Sammenhengen mellom beruselse 

og skadevirkninger er særlig tydelig når det gjelder vold, trafikkskader og andre ulykker. Samtidig er det 

slik at store deler av skadeomfanget, og det som påfører samfunnet de største kostnadene, er knyttet 

til et relativt moderat/lavt. 

HOVEDFUNN 

 Fauske-ungdommen ligger likt med landet som helhet når det kommer til 

ukentlig aktivitet og trening 

 Ungdommen er noe mindre fornøyd med egen helse (enn 

landsgjennomsnittet) 

 Barnehagene har god kunnskap om kosthold og helsefremming 

 66 % av ungdomsskoleelevene spiser hver dag skolemat som de har med seg 

hjemmefra 

 Bare en av tre videregåendeelver spiser frukt og grønt hver dag, og en god del 

får sjelden i seg slike matvarer. 

 Bruken av alkohol øker kraftig i løpet av videregående. 

 Ungdommens bruk av andre rusmidler skiller seg ikke ut fra fylkes-

/landsgjennomsnitt 
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6 Helsetilstand 
Helsetilstanden i kommunen kan på sett og vis beskrives som konsekvensen av en rekke årsaker 

innenfor de øvrige fem kapitlene i dokumentet. I dette kapittelet blir helse, sykdom og legemiddelbruk 

kartlagt. Statistikkbanken til Folkehelseinstituttet er en viktig kilde for data på bruk av helsetjenester 

og legemidler. 

De sykdommene som koster samfunnet mest i form av blant annet belastning på helse- og 

omsorgssektoren, sykefravær og redusert deltakelse i arbeidslivet, tapte liv og ikke-dødelig helsetap er 

de såkalte ikke-smittsomme sykdommene. Samtidig er dette sykdommer som i stor grad kan 

forebygges. Dette krever at vi kjenner hvilke forhold som påvirker disse sykdommene. Det er også godt 

dokumentert at det er en sosial ulikhet i alle disse sykdommene, også når det gjelder 

påvirkningsfaktorene for disse sykdommene. (Kilde: 4) 

Hjerte- og karsykdommer, kreft, kols og diabetes står for to av tre dødsfall i Norge, og utgjør en stor 

andel av konsultasjonene i helsetjenesten. Generelt kan man si at det har vært en økning i forekomst i 

disse sykdommene, men at dødeligheten har gått ned og folk lever lenger med disse sykdommene. 

 

 

Figur 52 Antall unike personer, 0-74 år og 15-29 år, i kontakt med fastlege eller legevakt per 1000 innbyggere per år. Kilde: 
FHI 
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6.1 Hjerte- og karsykdommer 
Hjerte- og karsykdommene omfatter hjerteinfarkt, hjertekrampe (angina pectoris), hjertesvikt, 

hjerneslag og andre sykdommer i hjertet og blodårer. Sykdommene skyldes arvelige faktorer i samspill 

med miljøfaktorer som røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå og diabetes. I den delen av 

befolkningen som har lav utdannelse og/eller lav inntekt, er hjerte- og kardødeligheten samlet sett 

høyere enn blant de som har høyskole- og universitetsutdannelse. Jo høyere inntekt og utdanning, jo 

lavere er dødeligheten av hjerte- og karsykdommer.  

Datagrunnlaget for hjerte-/karsykdom per 2020 viser at Fauske kommune ligger signifikant dårligere an 

enn resten av landet. Dette er en negativ utvikling sammenlignet med årene før, der tallene var 

tilsvarende eller bedre enn landsgjennomsnittet. 

 
Figur 53 Antall unike personer med hjerte- og kardiagnose innl. sykehus, per 1000 innbyggere. Kilde: FHI 
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6.2 Diabetes 
Diabetes er en av de store folkesykdommene, og er forbundet med alvorlige komplikasjoner. Det 

anslås at totalt 190 000 nordmenn har diagnostisert type 2-diabetes. Forekomsten av type 2-diabetes 

er betydelig hyppigere enn type 1-diabetes. Personer med type 1- og type 2-diabetes har økt 

dødelighet og risiko for senkomplikasjoner fra hjerte- og karsystemet, nyrer, øyne og nerver.  

Diabetes type 2 har en arvelig komponent, men overvekt, røyking og mangel på fysisk aktivitet spiller 

også en viktig rolle. Det er også sosioøkonomiske og geografiske forskjeller i forekomst av diabetes 

type 2. 

 

Behandling av sykdommen varierer. Riktig kosthold, mosjon og vektreduksjon kan for noen 

normalisere blodsukkeret og holde sykdommen under kontroll, men om lag 70 % av pasientene må 

behandles med blodsukkersenkende legemidler. Bruk av legemidler til behandling av type 2-diabetes 

kan brukes som indikator på forekomsten av type 2-diabetes i befolkningen. Brukere defineres som 

personer som i løpet av året har hentet ut minst én resept i apotek for behandling av diabetes type 2.  

 

Figur 54 Brukere av legemidler forskrevet på resept til behandling av type 2-diabetes i aldersgruppen 30-74 år. 
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6.3 Kols og astma 
Over 200 000 nordmenn har trolig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), av disse har mer enn 

halvparten diagnosen uten å vite om det. Forekomsten er økende, særlig blant kvinner. Hovedårsaken 

er røyking, men arbeidsmiljø og arvelige egenskaper spiller også en rolle 

Personer med grunnskoleutdanning har tre ganger høyere risiko for KOLS enn personer med 

universitetsutdanning. Dette gjelder også når en tar hensyn til røykevaner og yrke. En kjenner ikke de 

underliggende årsakene, men forhold gjennom hele livet kan ha betydning. Faktorer i søkelyset er 

blant annet fødselsvekt og luftveisinfeksjoner i barndommen og miljøfaktorer som kosthold, 

luftforurensing og boligstandard gjennom livsløpet. Slike faktorer varierer med sosioøkonomisk status. 

For kols og astma sett under ett, tas det utgangspunkt i legemiddelbruken for disse sykdommene. 

Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, men kan være en indikator 

på sykdomsforekomst i befolkningen. Fauske ligger her noe høyere i forhold til resten av fylket og 

landet.  

 

Figur 55 Brukere av legemidler KOLS og astma, 45-74 år. Kilde: FHI 
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Om en tar utgangspunkt i sykehusinnleggelser grunnet KOLS, er tallene noe lavere for Fauske 

kommune og omtrent på landsgjennomsnittet.  Sykehusinnleggelse i seg selv gir ikke et fullstendig 

bilde for tilstanden i kommunen, men er en av flere indikatorer for helsetilstand i befolkningen. 

Sykehusinnleggelser kan også være en indikator på potensialet for forebyggende innsats. Høyere tall 

kan være et tegn på bedre diagnostikk og oppfølging av denne pasientgruppen ettersom mange 

pasienter med KOLS ikke har fått diagnosen.  

 

 

 

Figur 56: Antall pasienter innlagt i somatiske sykehus på grunn av KOLS per 1000 innbyggere per år. Kilde: FHI 
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6.4 Kreft 
Kreftforekomsten har økt de siste 50 årene. Kreftdødeligheten har derimot endret seg lite fra 1950 til i 

dag - når vi ser på antall dødsfall per 100 000 innbyggere og korrigerer for økt levealder. Det er 

imidlertid større sosioøkonomiske forskjeller i kreftdødelighet i dag enn for 40 år siden, særlig gjelder 

det lungekreft.  

 

Figur 57: Nye tilfeller av kreft per 100 000 innbyggere per år. Statistikken viser 10 års gjennomsnitt, 2008-2017. Kilde: FHI 
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6.5 Muskel- og skjelettplager 
Muskel- og skjelettplager er den hyppigste diagnosen for sykefravær, og står for om lag 1/3 av alt 

legemeldt sykefravær. Muskel- og skjelettsykdommer er den vanligste årsaken til sykefravær og 

uføretrygd samlet sett (nasjonale tall). Smertetilstander i rygg og nakke er også den ledende årsaken til 

ikke-dødelig helsetap og samlet sykdomsbyrde i Norge. Vi er dessuten på verdenstoppen når det 

gjelder hoftebrudd hos kvinner (Folkehelseinstituttet, 2018). Samlet sett er muskel- og 

skjelettsykdommer den diagnosegruppen som plager flest og koster mest. Dette er plager som øker 

med alder, og som generelt er økende i befolkningen. For Fauske viser tallene at kommunen ligger 

signifikant dårligere an her enn landet som helhet. 

 

Figur 58: Antall unike personer i kontakt med fastlege eller legevakt (for muskel- og skjelettrelaterte 
plager/sykdomsdiagnoser inkluderes også kontakt med fysioterapeut og kiropraktor) per 1000 innbyggere per år. 3 års 
gjennomsnitt. Kilde: FHI 
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6.6 Tannhelse 
De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen. Flere barn og unge har ingen eller få 

hull i tennene. Blant voksne og eldre er det flere som har egne tenner i behold, og som klarer seg uten 

protese. Men fortsatt varierer tannhelsen med alder, økonomi, hvor i landet man bor og om man 

tilhører en utsatt gruppe eller ikke. Tallene fra Norgeshelsa viser at prosentandelen med friske tenner 

blant 5 og 12 åringer har økt i Norge siden 2005. 

Barna i Fauske i aldersgruppen 5-12 år, har bedre tannhelse enn gjennomsnittet i Nordland fylke. 

Derimot er det for 18-åringene litt flere hull enn ellers i fylket. Aldersgruppen 12-18 år er samtidig en 

utfordring i hele Nordland i forhold til å beholde en tannhelse som er bedre enn landsgjennomsnittet. 

Der 12-åringer i Nordland har bedre tannhelse enn landsgjennomsnittet, skjer det en utvikling mellom 

12 til 18 år i fylket, som fører til dårligere tannhelse for 18-åringene sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. Dette er det fokus på i tannhelsetjenesten. 

 

Figur 59: Prosentdel tenner uten karieserfaring i 2019 «Null hull». Kilde: NFK 
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6.7 Legemiddelbruk 
Legemiddelbruk kan ikke sees på som synonymt med sykdomsforekomst, men kan likevel være en 

indikator på forekomst av enkelte sykdommer. Bruk av legemidler kan gi innsikt i problematikken rundt 

utbredelse av både sykdom og bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra med verdifull informasjon 

for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Statistikk over legemiddelbruk viser at Fauskes 

innbyggere jevnt over plasserer seg på fylkes- og landsgjennomsnitt, men der bruken av midler ved 

psykiske lidelser, inkludert ADHD- midler, utmerker seg i negativ retning. Bruken av allergimidler er 

derimot noe lavere enn ellers i landet.  

 

 

Figur 60:  Prosentandel som bruker reseptfrie medikamenter ukentlig eller daglig 

 

 

 

 

 

Figur 61: Brukere av legemidler forskrevet på resept til personer i aldersgruppen 0-74 år og som i løpet av året har hentet 
ut minst én resept i apotek. Gjennomsnitt for 2016-2018. Kilde: FHI 
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6.8 Psykiske symptomer og lidelser 
Psykiske symptomer og lidelser er basert på tall fra primærhelsetjenesten. Disse dataene omfatter 

flere indikatorer. Beskrivelsen av dataene vil derfor gjelde flere sykdomsgrupper. Det antas at tallene 

påvirkes av legenes diagnostiseringspraksis.  

Det er vanlig å skille mellom psykiske plager (symptomer) og psykiske lidelser (diagnoser). Psykiske 

plager er mentale vansker som nettopp er plagsomme, men ikke i så stor grad at de kan betegnes som 

diagnoser. Alle mennesker vil fra tid til annen kunne ha slike plager, for eksempel engstelse eller 

søvnløshet. Psykiske lidelser brukes når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt, enten det er for 

spiseforstyrrelse eller depresjon.  

De siste årene har man sett en økning i andelen unge som rapporterer om lettere psykiske helseplager 

i spørreundersøkelser. Noen mener at økt individualisering i samfunnet og et sterkere prestasjonspress 

i for eksempel skolen, har bidratt til denne utviklingen. Andre mener at økningen kan skyldes større 

åpenhet og oppmerksomhet om denne typen plager. Her gir forskningen ingen klare svar. Det vi 

derimot vet er at depresjons- og angstsymptomer er de vanligste plagene blant ungdom. Jenter er mer 

plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad av sosial støtte 

øker risikoen for slike plager. Flere undersøkelser viser også en klar sammenheng mellom mobbing og 

dårlig psykisk helse. 

Tall viser at Fauske ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet når det kommer til psykiske 

symptomer/lidelser for aldersgruppen 15-29 år. Bruken av legemidler for psykiske lidelser er også tatt 

med i kunnskapsgrunnlaget som en indikator på den psykiske helsen i kommunen.  

 

 

Figur 62: Prosentandel som er mye plaget av depressive symptomer blant gutter og jenter på ulike klassetrinn. 
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Figur 63: Bruk av legemidler ved psykiske lidelser per 1000 innbyggere. Begge kjønn, 0 -74 år.  Kilde: FHI 

 

 

6.9 Overvekt 
Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, 

slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan 

også ha alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Det er ingen klar KMI-grense for når sykdomsrisikoen 

øker eller faller, overgangene er glidende.  

6.9.1 Overvekt og fedme hos voksne 
Kroppsmasseindeks (KMI) er et uttrykk for vekt i forhold til høyde, og benyttes for å kunne måle og 

sammenligne helserisikoen ved blant annet overvekt i en befolkning. WHO har satt følgende 

grenseverdier for å klassifisere overvekt og fedme blant voksne over 18 år ved hjelp av KMI (kg/ m²). 

KMI på mellom 25 og 29,9 regnes som overvektig. KMI på 30 og over regnes som fedme 

(Folkehelseinstituttet). Befolkningsdata om KMI får en ut fra sesjon 1 og hos gravide ved første 

svangerskapskontroll.  

Overvekt og fedme er mer vanlig i Nordland enn i landet for øvrig som skiller seg signifikant fra resten 

av landet. Status og utviklingstrekk i Fauske er at overvekt og fedme er blant de laveste nivåene i 

Nordland, og en av fire 17- åringer som veier seg til sesjon 1 er overvektige eller har fedme. Tendensen 

i figur 6.9 tyder på at KMI i kommunen synker og nærmer seg gradvis landsgjennomsnittet.  

Andel gravide med overvekt eller fedme viser et landsgjennomsnitt på en av tre, og andelen har vært 

stabil de siste årene. Trenden i Fauske er økende, der nær halvparten av gravide er overvektige eller 

har fedme. Det er også over snittet for Nordland. 
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Figur 64: Overvekt og fedme, selvrapportert ved sesjon 1, 17-åringer. Andel prosent. Kilde: FHI 

 

6.9.2 Overvekt og fedme hos barn  
Barn og ungdom som utvikler overvekt og fedme viser ofte tegn på dette i tidlig alder. Barn har større 

risiko for å utvikle overvekt dersom søsken eller foreldre har overvekt. Erfaringer viser at det er 

vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først er blitt overvektig. Selv med betydelig innsats fra 

helsevesen og andre støttetjenester er det vanskelig å oppnå et godt og varige resultat. Forebygging av 

overvekt er derfor av stor betydning. 

Helsesykepleier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten utfører jevnlig veiing og måling av barn etter 

gitte tidspunkt i Nasjonale retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ut 

over faste måletidspunkt, får også barn og ungdom oppfølging på indikasjon eller på forespørsel fra 

barn/ ungdom eller foreldre.  I skolehelsetjenesten utføres veiing og måling rutinemessig i 1., 3. og 8. 

klassetrinn.  

 Antall veid/ 
målt 

Antall med 
overvekt (ISO-
KMI>25) 
 

Andel i % med 
overvekt 
(ISO-KMI>25) 

Antall med 
fedme 
(ISO-KMI>30) 

Andel i % med 
fedme 
(ISO-KMI>30) 

 
1.klassetrinn 

 
100 

 
17 

 
17 

 
5 

 
5 

 
3.klassetrinn 

 
79 

 
12 

 
15,2 

 
5 

 
6,3 

 

Figur 65:  Tallene i tabellen er fra skoleåret 2019/2020 og viser resultat etter vekt/ lengdemåling i 1. og 3. klassetrinn. 
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Omlag 15 % av 3. klassingene i Fauske er overvektige og 6 % har fedme. Nasjonale beregninger fra 

Folkehelseinstituttet viser at 14 prosent av jentene og 11 prosent av guttene i 3. klasse er overvektige, 

mens 3 prosent av jentene og 2 prosent av guttene har fedme. Fauske ligger altså noe høyere enn 

dette. For 1. klassetrinn er tallene enda høyere. Dersom tendensen fra siste års måling er stabile, kan 

det indikere en økning i antall barn med overvekt og fedme i Fauske. Blant ungdom ser vi også en 

økende andel som har undervekt. Det større nasjonale bildet tyder på at utviklingen i overvekt og 

fedme hos barn har flatet noe ut.  

 

6.10 Sykefravær 
De siste ti årene har andelen som får sykmelding og uføretrygd vært stabilt høy i Norge i forhold til 

andre land i OECD-området. Økte helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare dette. Mange som 

har symptomer og diagnoser av en type som ofte fører til sykmelding og uføretrygd, er i lønnet arbeid. 

Blant de som er i arbeid, finner vi dessuten både friske og syke mennesker. For den enkelte kan det 

være uheldig for helsa dersom man ikke lenger har et arbeid å gå til. Man mister blant annet det 

sosiale nettverket som man har på jobben.  

Figuren under viser at Fauske er over snittet i Nordland på legemeldt sykefravær, og tall for 2019 viser 

at kommunen også er blant de 10 kommunene i fylket med høyest sykefravær. Sammenlignet med 

landet forøvrig, plasserer Fauske seg nært gjennomsnittet på fravær.  

 

 

Figur 66: Legemeldt sykefravær, ikke feriekorrigert. Kilde: SSB 
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6.11 Oppsummering: utfordringsbilde/vurdering 
 Status og utviklingstrekk, mulige årsaker og konsekvenser: 

Sett under ett har innbyggerne i Fauske kommune en noe dårligere helsetilstand enn landet forøvrig. 

Blant innbyggerne er det høyere forekomst av muskel- og skjelettplager, psykiske symptomer og 

lidelser, hjerte- og karsykdommer, samt KOLS og astma. I tillegg peker sykefravær og tannhelsen etter 

grunnskolealder seg ut som områder med økt risiko. På den positive siden er nye tilfeller av kreft og 

diabetes er generelt sett lavere i Fauske enn landsgjennomsnittet. En forklaring på disse resultatene 

kan være ulik alder- og kjønnssammensetning i kommunen sammenlignet med resten av landet.  

Fedme gir over tid økt risiko for utvikling av en rekke sykdommer og plager både på kort og lang sikt. 

For barn og ungdom kan overvekt og fedme på kort sikt gi økt risiko for negative psykososiale 

konsekvenser. Økt kroppsfokus i samfunnet har betydning for barn og ungdoms selvbilde. For å kunne 

gjøre noe med overvekt og fedme på samfunnsnivå, er det viktig med både befolkningsrettede og 

individrettede tiltak. Tiltak på samfunnsnivå kan nå flere og være mer effektive enn individrettede 

tiltak. Barn og unge er spesielt utsatte og prisgitt omgivelsene; familien, barnehagen, skolen og 

nærmiljøet. Barn og ungdom tilbringer mye av sin oppvekst nettopp i barnehage, skole og 

skolefritidsordning. Dette er institusjoner som har en viktig rolle i å bidra til gode levevaner ved å 

tilrettelegge for variert fysisk aktivitet og gode kostvaner. Det som er gode tiltak for barn med overvekt 

er også gode forebyggende tiltak for alle barn og unge.  

De ikke-smittsomme sykdommene kan i stor grad forebygges på befolkningsnivå gjennom 

levevaneendringer, men det kreves også strukturendringer og systemtiltak og ikke bare 

atferdsendringer hos enkeltindivider. Forebygging av disse sykdommene skjer i stor grad i andre 

sektorer enn helse- og omsorgssektoren, så som utdanning, arbeidsliv, samferdsel og miljø. Imidlertid 

er det i stor grad helsesektoren som merker resultatet av eventuelt manglende folkehelsearbeid og 

forebygging. 

HOVEDFUNN 

 Datagrunnlaget for hjerte-/karsykdom per 2020 viser at Fauske kommune 

ligger signifikant dårligere an enn resten av landet 

 I forhold til KOLS og astma ligger Fauske noe høyere i forhold til resten av 

fylket og landet 

 Fauske ligger signifikant dårligere an her enn landet som helhet når det 

kommer til muskel- og skjelettplager 

 Bruken av midler ved psykiske lidelser, inkludert ADHD- midler, utmerker seg i 

negativ retning  

 Fauske ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet når det kommer til 

psykiske symptomer/lidelser for aldersgruppen 15-29 år 

 Fauske er over snittet i Nordland på legemeldt sykefravær, og blant de 10 

kommunene i fylket med høyest sykefravær 
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7 Avslutning: Utfordringer og muligheter 
I dette kapitlet settes fokus på utfordringer og styrker/muligheter basert på oversikten som nå er 

fremskaffet. 

Ifølge KS’ stordataanalyse av samfunnstrender (2018 - 2023) er det særlig fire trendklynger som vil 

vokse betydelig de neste fem år:  

 Polarisering og elitemotstand  

 Urbanisering og teknologisk skifte  

 Klimaendringer og press mot naturen  

 Svekkelse av statene og sterkere konflikt  

 

Større ulikhet, urbanisering og innvandring vil være viktige drivere bak politisk polarisering. 

Klimaendringer vil sette rammer for politikk og økonomisk aktivitet; biologisk mangfold, 

matvaresikkerhet og bærekraftige økosystemer vil få særlig oppmerksomhet.  

Sammen med skatt, helse, klima og skole forventes sysselsetting og næringsutvikling å bli viktigere i 

kommunalpolitiske debatter. Forventninger om at folk flest skal inkluderes kommer til å øke, ikke bare 

i form av brukermedvirkning, men også i samskapende prosesser.  

Det vil bli mange og høye forventninger til kommunens rolle, særlig innen næringsutvikling, 

inkludering, omsorgstjenester og stedsutvikling. Forventninger til kommunens innsats for 

næringsutvikling henger blant annet sammen med uro for jobbknapphet og behov for investeringer i 

verdiskaping. Inkludering omfatter både integrering og samfunnets behov for at folk skal være en del 

av fellesskapet, og ikke i utenforskap.  

Det kan være krevende å delta i komplekse beslutninger. For å tilrettelegge for brede demokratiske 

prosesser hvor innbyggerne involverer seg kan administrasjonen aktivt kommunisere faglige 

vurderinger til innbyggerne. Samskaping handler blant annet om å identifisere problemet sammen 

med den/de det gjelder, for så å velge eller designe en løsning og produsere den sammen, i et 

vedvarende løp. Dette forutsetter vilje og evne til å innta nye roller, og at det åpnes for en ny type 

maktfordeling enn vi tidligere har vært vant til.  

Frivillig sektor er en viktig aktør i arbeidet med å skape forståelse og utvikle kunnskap som bidrar til å 

fremme demokrati, medvirkning og samskaping. Arbeid/deltagelse i frivillig sektor er en kanal for 

engasjement, innflytelse og samfunnsdeltagelse og skaper grunnlag for samhold og fellesskap. 

Lokaldemokratiet bygger på tillit mellom politikere og befolkningen.  
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Kapittel 1 Befolkning 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Om femten år blir det flere eldre enn 
barn og unge i Norge. Det betyr at 
forsørgerbyrden for eldre (65 år eller 
mer) blir større enn forsørgerbyrden for 
barn og unge (0-19 år).  

 

 Befolkningssammensetningen vil virke 
sterkt inn på hvordan boligmarkedet 
utvikler seg. Flere eldre kan føre til 
press på leilighetsutbygging og nedgang 
i behovet for eneboliger.  
 

 Befolkningssammensetningen legger 
press på dimensjonering av tjenester. 
Riktig antall barnehageplasser, 
skoleplasser og helse og 
omsorgstjenester er viktige elementer.  

 

 SSBs befolkningsframskrivinger 
samsvarer i liten grad med mål om økt 
befolkningsvekst. 
 

 At folk blir eldre er en ønsket utvikling, og 
et resultat av vellykket velferdspolitikk over 
mange år. Seniorkraften må være en del av 
løsningen i framtidas lokalsamfunn.  
 

 Nye teknologiske løsninger kan bidra til at 
flere eldre kan klare seg lenger i eget hjem.  
 

 Nærheten til Bodø kan ha i seg betydelige 
fordeler for Fauske-samfunnet. 
 

 Offentlig, privat og frivillig sektor har 
potensielt god tilgang på kompetanse og 
menneskelige ressurser 
 

 

Kapittel 2 Oppvekst og levekår 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Økende sosial ulikhet 
 

 Økende andel unge med psykiske 
symptomer og lidelser  
 

 Unge opplever lokalmiljøet lite 
attraktivt  
 

 Økende grad av overvekt og fedme med 
påfølgende risiko for sykdom 

 Godt fokus på mestring og livskvalitet 
 

 Videreutvikling av helhetlige tjenester 
 

 Gjennomgående og systematisk 
vurdering av helsemessige 
konsekvenser i beslutninger   
 

 Helhetlig regional planlegging som 
fremmer bærekraftig lokal 
samfunnsutvikling  
 

 Gode miljø med sunne, tilgjengelige og 
naturgitte rammer for aktivitet  
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Kapittel 3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

 

Kapittel 4 Skader og ulykker 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Økende antall hoftebrudd 
 

 Stor andel av tungtransport i tett 
befolkede områder utgjør høy risiko for 
alvorlige ulykker 
 
 

 
 

 Kvalifisering som trafikksikker 
kommune 
 

 Fokus på aldersvennlige lokalsamfunn 
 

 Bruke by- og stedsutvikling som 
virkemiddel for å forebygge skade samt 
fremme helse 
 

 Styrke sentrum som utviklingsområde 
og arena for innbyggere i alle 
aldersgrupper. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 Tungtrafikk i sentrum 
 

 Ungdom er lite fornøyd med 
lokalmiljøet 
 

 Få friluftsområder tilrettelagt for 
personer med funksjonsnedsettelse 

 

 Opplevd ensomhet 
 

 Graden av trivsel i nærmiljøet er lavere 
blant både ungdommer og de voksne 
innbyggerne enn blant den øvrige 
befolkningen i Nordland 
 

 Noe lav valgdeltakelse 
 
 

 Godt drikkevann og god 
drikkevannsforsyning 
 

 Ny E6-prosjektet 
 

 Økt fokus på helhetlig 
samfunnsutvikling 
 

 Gode nærmiljøanlegg 
 

 Økt foreldrestøtte-satsing 
 

 Samlokalisering av støttetjenester 
 

 Opplevelse av sosial støtte er god blant 
innbyggere 18+ 
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Kapittel 5 Helserelatert atferd 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 

 Ungdommens opplevelse av egen helse 
 

 Bare en av tre videregåendeelver spiser 
frukt og grønt hver dag, og en god del får 
sjelden i seg slike matvarer. 
 

 Bruken av alkohol øker kraftig i løpet av 
videregående 
 

 Ungdommens bruk av andre rusmidler 
skiller seg ikke ut fra fylkes-
/landsgjennomsnitt 

 
 

 

 

 Gode aktivitetsmuligheter 
 

 Aktive ungdommer 
 

 Helsefremmende barnehager og skoler 
 

 Tverrfaglig samarbeid 
 

 Matpakke-kultur  
 

 Barnehagene har god kunnskap om 
kosthold og helsefremming 

 

 Eldrerådet, rådet for 
funksjonshemmede og ungdomsråd kan 
bidra til å løfte fram aktuelle 
problemstillinger på vegne av sine 
målgrupper 

 

 

Kapittel 6 Helsetilstand 

UTFORDRINGER STYRKER/MULIGHETER 

 

 Datagrunnlaget viser at Fauske ligger 
signifikant dårligere an enn resten av 
landet når det kommer til  

o for hjerte-/karsykdom  
o muskel- og skjelettplager 
o psykiske symptomer/lidelser for 

aldersgruppen 15-29 år 
 

 I forhold til KOLS og astma ligger Fauske 
noe høyere i forhold til resten av fylket 
og landet 
 

 Bruken av midler ved psykiske lidelser, 
inkludert ADHD- midler, utmerker seg i 
negativ retning  
 

 Fauske er over snittet i Nordland på 
legemeldt sykefravær, og blant de 10 
kommunene i fylket med høyest 
sykefravær 
 

 
 

 

 Innbyggernes opplevelse av sosial 
støtte 
 

 Innbyggere føler seg trygge 
 

 Eldre som aktive innbyggere og 
samfunnsressurs 
 

 Naturtilgang 
 

 Gode og tilgjengelige nærmiljøanlegg 
 

 Helhetlig planlegging som fremmer  
lokal samfunnsutvikling 
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Konklusjon 
Gjennom dagens lovverk er kommunen pålagt å ta et større ansvar for folkehelsa med utgangspunkt i 

det lokale oversiktsdokumentet. Oversikten skal hjelpe oss å identifisere folkehelseutfordringer og 

ressurser, og bidra til at vi som kommune ivaretar våre oppgaver etter folkehelseloven. 

Vi har pr i dag forholdsvis god oversikt over mange deler av Fauske-samfunnet. Samtidig har arbeidet 

med oversiktsdokumentet avdekket en del områder hvor vi har lite eksakt kunnskap om lokale 

påvirknings- og årsaksforhold. Dette tilsier at vi må fortsette å følge med på indikatorer og utvalgte 

data om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer over tid (= holde løpende oversikt). 

God dokumentasjon er et godt utgangspunkt for en offensiv og framtidsrettet politikk med treffsikre 

tiltak. Å følge med på indikatorer og utvalgte data om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer over tid, 

gir en god pekepinn på om vi lykkes i arbeidet med å bedre folkehelsa og å utjevne de sosiale 

helseforskjellene.  

Viktige grep for oss som kommune blir  

a) å få alle deler av organisasjonen til å ta et forebyggende og helsefremmende ansvar. Dette 

fordrer en helhetlig politikk der alle grener av organisasjonen direkte eller indirekte tar del i 

det systematiske folkehelsearbeidet.  

b) å jobbe mer aktivt med å redusere sosiale ulikheter i befolkningen.  

c) å mobilisere (det øvrige) samfunnet til å ta et ansvar for å skape gode nærmiljøer, der 

mennesker tar ansvar for hverandre og sikrer fellesskap og livskvalitet for flest mulig. 

 

Det løpende oversiktsarbeidet vil pågå gjennom hele året. For å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag 

vil oversiktsdokumentet oppdateres årlig. Den nyeste versjonen vil gjøres tilgjengelig i Risk og på 

kommunens hjemmeside. 

 

Dette dokumentet er versjon 1/1 (Ferdigstilt 19. august 2020) 
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Eksempel på undertema: 

Kode 
A 

a) Befolkningssammensetning 
Undertema 

Kilde 

1A  Folketallet som helhet, aldersgruppering, 
kjønnsfordeling. Erfaringstall de senere år samt 
prognose framover. 

 Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 NAV 

 Fylkeskommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

2A  Er det spesiell vekst eller reduksjon innen enkelte 
aldersgrupper? Erfaringstall de senere år samt 
prognose framover. 

3A  Årlige fødselsrater. 

4A  Antall enpersonshusholdninger. 

5A  Etnisk sammensetning og utviklingen av denne. 

6A  Netto inn-/utflytting, om mulig flytting internt i 
kommunen/ fylket. 

7A  Har kommunen/fylkeskommunen en betydelig samisk 
befolkningsgruppe? 

 

Kode 
B 

b) Oppvekst- og levekårsforhold 
Undertema 

Kilde 

1B  Andel med lavinntekt  Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Arbeidstilsynet 

 Bedriftshelsetjenesten/ 
STAMI 

 Verneombud 

 Fagorganisasjoner 

 NAV 

  Husbanken 

 Andre relevante 
departement/direktorat 

 Elevundersøkelsen 
(skoleporten.no) 

 Fylkeskommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Lokale/regionale 
kartlegginger 

2B  Inntektsfordeling (målt gjennom Gini-koeffisient), 

3B  Tilgjengelighet til boliger (for ulike grupper) 

4B  Andel med boligsosiale ordninger 

5B  Boligstandard, inkl. spesielle fordelingsmønstre by – 
land, blandet – ensartet osv. 

6B  Antall i arbeid og antall uføre i forhold til folketallet 

7B  Sykefravær, trend de siste år. 

8B  Antall arbeidsledige, andel under 30 år. 

9B  Er det over- eller underskudd på arbeidsplasser? 

10B  Andel pendlere ut eller inn av kommunen/fylket. 

11B  Er det variasjon mellom ulike næringer? Hva er 
forholdet mellom offentlig og privat virksomhet? › 

12B  Er det åpenbare arbeidsmiljøproblemer? Eksempler 
på arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø, evt. spesielt 
samfunnsengasjement 

13B  Skolestrukturen (antall, geografisk spredning), elevtall. 

14B  Hva er trekk ved læringsmiljø og elevprestasjoner? 

15B  Hvor mange elever fullfører videregående skole? 

16B  Barnehagedekning og barnehagemiljø. 
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Kode 
C 

c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
Undertema 

Kilde 

1C Omfang av smittsomme sykdommer.  Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Arbeidstilsynet 

 Bedriftshelsetjenesten/ 

 STAMI 

 Verneombud 

 Fagorganisasjoner 

 NAV 

 Husbanken 

 Andre relevante 
departement/direktorat 

 Elevundersøkelsen 
(skoleporten.no) 

 Fylkeskommunens egen 

 informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Lokale/regionale 
kartlegginger 

2C Drikkevannskvalitet. 

3C Forekomst av radon. 

4C Risiko for legionella og/eller annen biologisk 
forurensning. 

5C Omfang av områder utsatt for støy. 

6C Omfang av områder utsatt av luftforurensning. 

7C Omfang av områder utsatt for annen forurensning. 

8C Inneklima i skoler, barnehager og offentlige bygg.  
 

9C I hvilken grad er skoleveger trygge?  

10C I hvilken grad har kommunen/fylket gang- og 
sykkelveger, turstier osv.?   

11C Hva er omfanget av områder for rekreasjon og 
friluftsliv, og hva er tilgjengeligheten til slike?  

12C Tilbud og tilgjengelighet til kollektivtransport. 

13C Omfang av grøntarealer, og hvilken beplantning har 
disse med tanke på allergieksponering m.m.  

14C Antall frivillige organisasjoner, medlemsforhold og 
rekruttering. 

15C Omfang av sosiale risikomiljøer som rusmiljøer og 
kriminalitet. 

16C Valgdeltakelse.  

17C Omfang av kulturtilbud.  

18C Omfang av sosiale møteplasser, lekeplasser osv.  

19C Sosiale nettverk. 

20C Sosial støtte. 

21C Opplevelse av tilhørighet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fauske kommune // Folkehelsa i Fauske 2020 - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer // 
Side 106 

Kode 
D 

d) Skader og ulykker 
Undertema 

Kilde 

1D Antall personskader behandlet i sykehus  Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Arbeidstilsynet/STAMI 

 Lokale legevakter og 
legekontor 

 Omsorgstjenester 

 Spesialisthelsetjenesten 

 Bedriftsleger 

 Tannleger 

 Statens vegvesen 

 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

 Andre relevante 
departement/direktorat 

 Fylkeskommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Lokale/regionale 
kartlegginger 
 

2D Antall hoftebrudd behandlet i sykehus 

3D Spesielle ulykkespunkter, eller strekninger 

4D Spesielt utsatte skoleveger 

5D Skadeforekomst i skoler og barnehager, evt. også 
tannskader 

6D Antall drukningsulykker 

7D Omfang av arbeidsulykker 

8D Omfang av hjemmeulykker 

9D Antall omkomne i brann 

10D Antall fallulykker i sykehjem 

 

Kode 
E 

e) Helserelatert atferd 
Undertema 

Kilde 

1E Deltakelse i organisert og uorganisert fysisk aktivitet.   Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Helsedirektoratet 

 SIRUS 

 Fylkeskommunens egen 

 informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 
- helsestasjon 
- skole 
- barnehager 
- rus/psykisk 
- næring 
- annet 

 Organisasjoner 

 Lokale/regionale 
kartlegginger 

2E Andel voksne og barn som er fysisk aktive minimum 
30/60 min. pr. dag.  

3E Omfang av fysisk aktivitet i skolen. 

4E Tilgang til områder for aktivitet. 

5E Omfang av elever som går eller sykler til skolen. 

6E Dagligrøyking (unge/voksne/gravide). 

7E Antall skjenkesteder, serverings- og åpningstider for 
alkoholsalg.  

8E Alkoholkonsum, tobakksbruk og annen rusmiddelbruk 
(f.eks. blant elever i ungdomsskole og videregående 
skole). 

9E Trender omkring ungdommens seksualatferd, f.eks. 
bruk av kondom. 

10E Mat og måltider i barnehager. 

11E Tilgang på frukt og grønt i skolen 

12E Måltider på skolefritidsordninger/aktivitetsskoler og 
tilbud i skolekantiner. 

13E ›Annen risikoatferd/helsefremmende atferd. 
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Kode 
F 

f) Helsetilstand 
Undertema 

Kilde 

1F Forekomst av forebyggbare sykdommer 
(«folkesykdommer»). 

 Folkehelseinstituttet 

 SSB 

 Helsedirektoratet 

 SIRUS 

 Folkehelseinstituttet 

 Helsedirektoratet 

 NAV  

 Fylkeskommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Kommunens egen 
informasjon og statistikk 

 Lokale undersøkelser/ 
brukerundersøkelser 

2F Bekymringsfullt nivå av visse sykdommer, eller negativ 
utviklingstrend selv om kommunen/fylket for tiden 
ligger på nivå med, eller bedre an enn landet for øvrig. 

3F Har befolkningen et høyt mestringsnivå, eventuelt målt 
indirekte gjennom sosial deltakelse som 
organisasjonstilhørighet, valgdeltakelse o.l. 

4F Finnes data om trivsel eller selvopplevd helse? 
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Fauske Familiesenter - Rapportering aktivitet 2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Årsrapport 2019 for Fauske familiesenter tas til orientering. 
 

 
Vedlegg: 
21.08.2020 Årsrapport 2019 1450441 
 
Sammendrag: 
 
Sakens vedlegg gir en orientering om aktiviteten ved Fauske familiesenter i 2019. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Årsrapport 2019 

Fauske familiesenter 
 

 

Familiesenteret tilbyr helsefremmende og forebyggende tjenester til gravide, barn og unge 0-20 år 

og deres familier. Familiesenteret består av svangerskapsomsorg, helsestasjon, skolehelsetjeneste, 

helsestasjon for ungdom, flyktninghelsetjeneste, reisevaksinasjon og fysioterapi barn. Tjenesten er 

tverrfaglig sammensatt. Tjenesten har et særlig samfunnsoppdrag med å utjevne sosiale ulikheter i 

helse og å styrke familier, barn og unges positive ressurser for helse, trivsel og læring.  

Barne-  og ungdomsbefolkningen (0-17 år) utgjorde ifølge tall fra SSB 18,72 % av Fauskes befolkning 

pr. 01.01.2020. En nedgang på 0,34 % fra året året før.  

 

Fødselstall 2014 – 2018: 

Fødselstallene viser en liten nedgang, etter å ha hatt en topp i 2017.  

årstall Antall fødsler 

2015 79   

2016 92 

2017 94 

2018 89 

2019 84 

 

Svangerskapsomsorg: Fauske kommune har 1 jordmorstilling. Fauskes jordmor har også 

svangerskapsoppfølging av gravide fra Sørfold kommune. Svangerskapskonsultasjoner med utløst 

takst: 793    (721 i 2018) 

Det har vært gjennomført 4 fødsels/ ammeforberedende kurs ved jordmor og helsesykepleier.  

Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorgen gir anbefaling om hjemmebesøk av jordmor i 

løpet av de tre første døgnene etter hjemreise etter fødsel. Nesten alle gravide i Fauske har 

oppfølging av jordmor i svangerskapet. Det gjør at vi har god oversikt over de gravide og deres 

behov. Høsten 2018 startet vi med implementeringen av denne retningslinjen med å tilby 

hjemmebesøk av jordmor innen tre døgn etter hjemreise til førstegangsfødende eller ved særlig 

behov.  

 

Helsestasjon: 

Nye nasjonale retningslinjer fra 2017 er nå godt implementert i tjenesten. Alle barn fra 0 – 5 år får 

tilbud om 14 konsultasjoner, hvorav de fleste er i barnets 2 første leveår. De fleste konsultasjonene 

er individuelle, men ved 4 uker, 4 mnd, 10 mnd. og 18 mnd. tilbys gruppekonsultasjoner. I tillegg gis 

det ekstra oppfølging etter behov.  Dette dreier seg hovedsakelig om individuelle konsultasjoner og 

kan omfatte oppfølging fra f.eks. foreldreveileder, psykiatrisk sykepleier i tillegg til helsesykepleier, 



lege og fysioterapeut. Ved behov samarbeides det med andre tjenester som barnehage, barnevern, 

PPT eller andre. 

Etter retningslinjene får alle nyfødte tilbud om veiing og måling på hjemmebesøk innen sine 10 

første levedøgn. 

Helsestasjonens jordmor og helsesykepleiere er sertifisert som Ammekyndige og kan bistå med 

ammeveiledning av nasjonalt godkjent standard.  

Tjenestens mål med «å forebygge, avverge vold, overgrep og omsorgssvikt» er tydeliggjort i nye 

nasjonale retningslinjer. Dette er derfor et tema som rutinemessig blir tatt opp ved ulike alderstrinn 

både på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Som et ledd i dette innførte vi høsten 2019 bruk av 

«Stine Sofies Foreldrepakke» i svangerskapsomsorgen og helsestasjonen. 

 

Babytreff: 

Familiesenterets foreldreveileder arrangerer ukentlig babytreff for foreldre med barn i alderen 0-1 

år. Dette er et godt besøkt tilbud og i gjennomsnitt var det 8 babyer som deltok på babytreffet hver 

uke.  Dette er en flott integreringsarena i vår kommune og en møteplass hvor barn og foreldre 

treffer andre i samme situasjon, hvor de kan dele erfaringer og få støtte og veiledning. 

Helsesykepleir, jordmor, fysioterapeut eller andre fagpersoner deltar jevnlig.  

 

Skolehelsetjeneste: 

Alle skolene har faste helsesykepleiere og har «åpen dør» til alle elevene faste tidspunkt i uka. I 

videregående skole er også psykiatrisk sykepleier tilstede på faste dager.  

I skolehelsetjenesten er det flere rutinemessige oppgaver som  helseundersøkelser, vekt/ 

lengdemåling, vaksinasjon, undervisning og deltakelse på foreldremøter. Det er oppfølging av elever 

individuelt eller i grupper ut fra behov, dette i nært samarbeid med skole og foresatte. Spesielt på 

ungdomstrinnet og videregående skole er «åpen dør» svært godt besøkt av elevene. Av utførte 

oppgaver kan særlig nevnes: 

 Skilsmissegruppe for barn i 3. og 4. klasse på Vestmyra skole. Skilsmissegruppe er 

gruppesamtaler for å støtte barn som opplever samlivsbrudd mellom foreldre. Hensikten er 

å styrke hverdagen og redusere negative konsekvenser på lang sikt. Til sammen 12 elever 

fordelt på 2 grupper gjennomførte dette gruppeopplegget.  

 Seksualundervisning i alle 10. klasser. 1 hel skoledag med temaene selvbestemt seksualitet 

(kropp, følelser, grenser), seksuell trivsel (holdninger, forventninger), selvbestemt gravid 

(prevensjon) og sikker sex (seksuelt overførbare infeksjoner). Svært gode tilbakemeldinger 

fra elevene. 

 Tilgjengelig støtte i russetiden med vakttelefon og Hjertevarme (tilstedeværelse ute på 

russecamp) kveld/ natt 16. – 17. mai. 

 

 

 

 



Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2018 og 2019: 

Vaksinasjonsdekning i prosent (fullvaksinerte) per 31.12.2018 og 31.12.2019      

16-åringer: 

 Difteri/stivkrampe/kikhoste/polio 

(kombinasjonsvaksine) 

Meslinger/røde hunder/kusma 

(kombinasjonsvaksine) 

HPV-infeksjon 

Hele 

landet 

93% (2018)              94 % (2019) 92% (2018)          95 % (2019) 88% (2018)   89 % (2019) 

Nordland  92% (2018)              94 % (2019) 92% (2017)          95 % (2019) 88% (2018)   88 % (2019) 

Fauske 91% (2018)              93 % (2019) 96% (2017)          95 % (2019) 88% (2017)   89 % (2019) 

 

Vaksinasjonsdekning i prosent (fullvaksinerte) per 31.12.2018 og 31.12.2019     2-åringer: 

 Difteri/stivkrampe/kikhoste/polio/HIB-

infeksjon/ hepatitt B 

(kombinasjonsvaksine) 

Meslinger/røde 

hunder/kusma 

Pneumokokksykdom 

Hele 

landet 

96% (2018)              97 % (2019) 96% (2018)        97 % (2019) 88% (2018)   95 % (2019) 

Nordland  97% (2018)              97 % (2019) 97% (2018)        97 % (2019) 88% (2018)   96 % (2019) 

Fauske 99% (2017)              96 % (2019) 94% (2018)        99 % (2019) 88% (2018)   96 % (2019) 

 

 Rotavirus-infeksjon 

Hele landet 93% (2018)             95 % (2019) 

Nordland  93% (2018)             96 % (2019) 

Fauske 94% (2018)             95 % (2019) 

 

Tallene viser at de aller fleste barn og unge i Fauske får de vaksinene som er anbefalt i 

barnevaksinasjonsprogrammet. Fauske ligger nokså likt på de fleste områdene sammenlignet med 

lands- og fylkesgjennomsnitt. Praktiske utfordringer med teknisk overføring av vaksinemeldinger fra 

kommunen til nasjonalt vaksineregister SYSVAK gir gjerne lavere vaksinasjonsdekning, 

vaksinasjonsdekningen er derfor gjerne høyere enn tallene tilsier.  

 

HPV-vaksinasjon: 

I 2016 ble det iverksatt tilbud om gratis HPV- vaksinering til unge jenter født 1991 eller senere. 

Programmet ble avsluttet 20.06.19. Statistikk pr 01.01.2020 viser at Fauske ligger over 

landsgjennomsnittet med en dekningsgrad på 61,4 % mot Nordland fylke med 62 % og et 

landsgjennomsnitt på 59,3%. (Andelen kvinner født 1991-1996 som har mottatt minst en dose HPV-

vaksine i perioden) 

Som en del av barnevaksinasjonsprogrammet har HPV-vaksine vært et tilbud til jenter i 7. klassetrinn 

siden skoleåret 2009/2010. Fra skoleåret 2018/ 2019 har også gutter i 7. klasse fått dette tilbudet. 

Det gir lik mulighet for gutter og jenter til å beskytte seg mot kreft som skyldes HPV (Humant 

papillomavirus). 

 



Reisevaksinasjon/vaksinasjon av voksne/ influensavaksinering: 

Voksne (og barn) som skal ut på reise, arbeids-vaksineres eller av andre grunner trenger vaksiner har 

tilgang på vaksinering hver fredag. Vaksinekontoret er godt besøkt.  

Hver høst tilbyr Familiesenteret influensavaksine til risikogrupper, i tillegg til fastlegekontorene i 

kommunen. Det har de siste årene vært en markant økning i ønske om influensavaksine. Antall 

influensavaksiner satt på Familiesenteret i 2016 - 2019: 

årstall Antal vaksinerte 

2016 285             

2017 295  

2018 467  

2019 504 

 

 

Helsestasjon for ungdom:  

Helsestasjon for ungdom er åpen 2 timer en ettermiddag i uka. Den er bemannet med helsesøster, 

jordmor og lege, og fra november 2019 også psykiatrisk sykepleier. Det er «drop in» uten 

timebestilling. Helsestasjon for ungdom er en viktig arena for å bidra til god seksuell helse og 

forebygge uønskede graviditeter. I henhold til nasjonale anbefalinger tilbys det innsetting av 

langtidsvirkende prevensjonsmidler p-stav og spiral.  

Tjenesten skal også forebygge og avdekke psykiske plager og lidelser. Besøkstallene er jevnt over 

gode. Antall konsultasjoner 2016 - 2108: 

årstall Antall konsultasjoner 

2016 79 

2017 128 

2018 236 

2019 225 

 

Rett på sak: 

Familiesenteret deltar sammen med NAV, videregående skole, Miljø- og habilitering, Rus- og psykisk 

helsetjeneste i «Rett på sak». Et møtepunkt hver 14 dag hvor man samarbeider rundt ungdom som 

har falt ut av eller er i ferd med å falle ut fra videregående skole. Dette for å tilrettelegge tilbud i 

form av skole, aktivitet og oppfølging.  

 

Fysioterapi barn: 

Vi har 2 faste fysioterapistillinger som er en del av helsestasjons- og skolehelsetjenestens personell. 

Fysioterapeutene har  tillegg til universelle oppgaver bl.a. ansvar for oppfølging av barn med særlige 

hjelpebehov, veiledning av personell i skole og barnehage, tilrettelegging av hjelpemidler og 

bassenggruppe for barnehagebarn.  

 

 



Flyktninghelsetjeneste: 

I samarbeid med flytningelege gjør helsesykepleier helsekartlegging av alle flyktninger som kommer 

til Fauske. 2 dager i uken er helsesykepleier tilgjengelig for elever på Voksenpedagogisk senter. Det 

samarbeides tett med flyktningekontor og skole.  

Helsesykepleier tar del i kommunens tuberkulosekontrollprogram. Det omfatter alle som kommer 

fra land med høy forekomst av tuberkulose og skal oppholde seg mer enn 3 mnd. i Norge. 

 

Bemanning: 

Tjenesten har gjennom året hatt  vakanser og sykemeldinger som i perioder har ført til redusert drift 

i deler av tjenesten.  

På nasjonalt nivå har det vært satset på helsestasjon og skolehelsetjenesten, og Familiesenteret har i 

flere omganger mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for styrking av tjenesten. Midlene har vært 

brukt til lønnsmidler og kompetanseheving. Det har vist seg vanskelig å rekruttere kvalifisert 

personell, og engasjementstillinger er særlig vanskelig  å rekreuttere til. I 2019 mottok kommunen 

midler slik at vi kunne gi midlertidig ansettelse av 

- En fysioterapeut  

- En psykisk helsearbeider/ psykiatrisk sykepleier  

- En helsesykepleier ( alle ansatt i deler av året ) 

Dette for å øke den tverrfaglige satsningen i det forebyggende arbeidet, med særlig fokus på psykisk 

helse, helsefremmende skoler og fysisk aktivitet.  

 

TIMS: 

Kommunens TIMS team holder til på Familiesenteret, og flere av Familiesenterets ansatte er 

medlemmer i teamet.  De tilbyr tverrfaglig bistand til foreldre og kommunalt ansatte i blant annet 

skole og barnehage. Teamet består av seks ansatte: PP-rådgiver, psykiatrisk sykepleier, 

helsesykepleier, foreldrestøttekoordinator, familieveileder og skolefaglig rådgiver. I tillegg til 

veiledning og tiltak i saker gjeldende enkeltindivid deltar de i alle barnehageteam i kommunen inntil 

fire ganger per år. 

 

Andre kurs og program som familiesenteret har gitt tilbud om/ deltatt i 2019: 

 Foreldrekurs i barnehagene «Hvem er sjefen» 

 Tirsdagstreff. Lav terskel treffpunkt for foreldre og barn under 12 år med begrenset nettverk 

hver andre tirsdag, i samarbeid med rus- og psykisk helsetjeneste. Det lages middag og er 

ulike aktiviteter både inne og ute. Her har Familiesenteret deltatt i deler av året.  

 Markering av «Verdens prevensjonsdag» 26. september 

 Markering av «Verdensdagen for psykisk helse» 10. oktober 
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Festivaltilskudd - Fauske Bluesklubb 
Saltenbluesen 2020 - ny behandling 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Søknaden avslås. 
 

 
Sammendrag: 
Oppvekst- og kulturutvalget vedtok i OPKU-sak 16/20 (28.05.20.) at det på grunn av pågående 
koronapandemi ikke skulle tildeles festivaltilskudd i 2020.  
Saksbehandlingen var bl.a. basert på opplysninger fra de enkelte festivaler om avlyste arrangementer.  
 
 
Saksopplysninger: 
Siden møtet i mai har smittesituasjonen endret seg slik at Fauske Bluesklubb/Saltenbluesen likevel 
planlegger å gjennomføre en noe nedskalert festival i september. 
 
I retningslinjene for kulturstøtte § 11 sies det: Fauske kommune kan tildele tilskudd til festivaler som har 
sin aktivitet i Fauske, For å yte tilskudd må festivalen ha egne tiltak rettet mot barn og unge på 
programmet, samt fremheve også lokale kulturutøvere. Det stilles samme krav til søknadene som til lag 
og foreninger, samt at § 2 -6 overholdes. 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Festivaler og kulturdager er et viktig ledd i identitetsskapningen av et samfunn. Disse gir ringvirkninger 
som er med på å oppfylle kulturlovens formål; at alle kan ta del i opplevelser av ulike kunstuttrykk. 
Festivaler har også stor betydning for næringene i form av synergi/ringvirkninger. Likeså har festivalene 
betydning for Fauske kommunes omdømme. 
 
Kommunens økonomiske situasjon er imidlertid prekær, og det er anslått i økonomimelding 1 et 
negativt driftsresultat i størrelsesorden 30 millioner. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at 
festivaltilskudd for 2020 ikke utbetales som forutsatt gjennom budsjettvedtaket. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Gårdshistorier bind IV - forlengelse av engasjement 
Asbjørn Lind 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det bevilges kr. 31.400.- til dekning av faktura fra redaktør Asbjørn Lind for sluttføring av 
Gårdshistorier for Fauske. 
 
Beløpet posteres på: 1470.3560.3850.OK3863           
 

 
Sammendrag: 
 
Kommunen vedtok i 2010 at Gårdshistorier for Fauske skulle samles inn og gis ut i bokform. De tre første 
bindene foreligger og vitner om nøye og etterettelig arbeid fra både bygdeboknemnd og redaktør. 
 
Nåværende bygdeboknemnd er oppnevnt i forbindelse med skriving av Fauske kommunes gårdshistorie. 
Bygdeboknemnda er bindeleddet mellom kommunen og redaktør Asbjørn Lind for gårdshistoriene.  
Fjerde og siste bind er på det nærmeste fullført. Redaktøren har avtale ut andre kvartal 2020, men må 
ha ytterligere noe tid til ferdigstillelse. Det omfattende arbeidet med registreret for hele verket (alle 
bindene) skal inn i bind IV. Beregnet utgivelse blir høsten 2020. 
 
Saksopplysninger: 
Det foreligger sluttfaktura fra Asbjørn Lind, stor kr. 31.400.-, som formelt sett omhandler tiden etter 
avtaleperioden og som derfor må behandles av Oppvekst- og kulturutvalget. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Avtalen med Asbjørn Lind bør prolongeres slik at dette viktige arbeidet får sin riktige avslutning.  Avsatte 
budsjettmidler til festivaler og nasjonaldagsfeiring ble, på grunn av koronapandemien, lavere enn 
forventet.  Dette gir rom for å bevilge beløpet. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Nordland Fylkeskommunes kulturpris 2020 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Ingen innstilling. 
 

 
Vedlegg: 
05.08.2020 Nordland fylkeskommunes kulturpris 2020 - invitasjon til å fremme forslag til 

kandidater 
1449129 

05.08.2020 STATUTTER FOR NORDLAND FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS samt 
oversikt over tidligere prisvinnere (pr.2019) (2763348).pdf 

1449130 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune inviteres til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland Fylkeskommunes 
kulturpris for 2020. 
 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune har så langt ikke hatt vinnere av prisen. 
 
Vedkommende kandidat må ha utført et fylkesomfattende arbeid innen kultursektoren. 
Frist: 1. november d.å. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er opp til kommunens Oppvekst- og kulturutvalg å komme med forslag og det gis derfor ingen 
annen vurdering fra saksbehandler. Det henvises til vedlegg i saken. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Nordland fylkeskommunes kulturpris 2020- invitasjon til å fremme 

forslag til kandidater   
 

 
Nordland fylkeskommune inviterer kommuner, kulturorganisasjoner- og institusjoner, kulturaktører  

og alle kulturinteresserte til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland fylkeskommunes  

kulturpris for 2020. Kommunene anmodes om å gi videre informasjon om fylkeskulturprisen til  

organisasjoner i sin kommune.  

 

Forslagene må bygge på gjeldende statutter. Vedkommende kandidat må ha utført et  

fylkesomfattende arbeid innenfor kultursektoren.  

 

Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse.  

Statutter for Nordland fylkeskommunes kulturpris samt en oversikt over tidligere prisvinnere følger 

vedlagt. Prisen er på kr 50 000.  

 

Det er nedsatt et eget kulturprisutvalg som består av leder og nestleder i Fylkestingets kulturkomite,  

samt fylkesråden for kultur. Overrekkelsen av prisen vil skje ved åpningen av fylkestinget i  

desember måned.  

 

Forslagene sendes innen 1.november d.å. til:  

 

Nordland fylkeskommune  

Kultur, miljø og folkehelse Fylkeshuset,  

8048 Bodø  

 

eller post@nfk.no  

 

Av hensyn til de foreslåtte kandidatene ber vi om at navn ikke blir offentliggjort. Saksbehandlingen  

i fylkeskommunen er unntatt offentlighet. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Astrid Stensønes Arnøy 

rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Alstahaug folkebibliotek - 

Kulturbadet bibliotek 
Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alstahaug kommune Strandgata 52 8800 SANDNESSJØEN 

Andøy folkebibliotek Borgergata 22 8480 ANDENES 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Arkiv i Nordland Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 BODØ 

Beiarn folkebibliotek Kommunehuset 8110 MOLDJORD 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bindal folkebibliotek Rådhuset, Oldervikveien 5 7980 TERRÅK 

Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK 

Bodo Kunstforening    

Bodø filmfestival    

Bodø Internasjonale Orgelfestival    

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Brønnøy bibliotek Postboks 383 8901 BRØNNØYSUND 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bø folkebibliotek Postboks 83 8469 BØ I VESTERÅLEN 

Bø kommune Veaveien 50 8475 STRAUMSJØEN 

Demokratene i Nordland Postboks 139 8465 STRAUMSJØEN 

Draug Media    

Draug Media    

Dønna folkebibliotek Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Dønna kommune Krunhaugen 1 8820 DØNNA 

Evenes folkebibliotek Postboks 3 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Fauske bibliotek Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Flakstad folkebibliotek Rådhuset 8380 RAMBERG 

Flakstad kommune . 8380 RAMBERG 

Fordypningsrommet    

Galleri Adde Zetterquist    

Galleri2    

Gildeskål folkebibliotek Postboks 24 8138 INNDYR 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

God Nok festivalen    

Grane folkebibliotek Industriveien 2 8680 TROFORS 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 



 

 

 

3 

Hovedmottakere: 

Hadsel folkebibliotek Rådhusgaten 5 8450 STOKMARKNES 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Hamarøy bibliotek Oppeid 8294 HAMARØY 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns vei 3 8294 HAMARØY 

Hamsunsenteret    

Hattfjelldal bibliotek Kalkviks vei 6 8690 HATTFJELLDAL 

Hattfjelldal kommune O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Helsepartiet Nordland Gjerstad 30 8450 STOKMARKNES 

Hemnes folkebibliotek Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemnes Jazz    

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Herøy bibliotek Postboks 23 8851 HERØY 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy 

Ina Otzko    

KaviarFactory    

Kultursamarbeidet i Salten    

Kultursamarbeidet i Vesterålen    

Kunstbruket    

Kunsthandverkerne i Nord-Norge    

Kunstkvarteret i Lofoten    

Leirfjord bibliotek Leland 8890 LEIRFJORD 

Leirfjord kommune Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord 

Liberalistene Nordland Grønnåsen 87 A 8073 BODØ 

Lofoten og Vesterålen 

orkesterforening 
   

Lurøy bibliotek Onøy 8766 LURØY 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Lødingen folkebibliotek Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Meløy bibliotek Gammelveien 29 8150 ØRNES 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 

Miljøpartiet De Grønne Nordland Ankenesveien 138 8520 ANKENES 

Moa Bjørnson    

Mosjøen kunstforening    

Moskenes folkebibliotek  8392 SØRVÅGEN 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Musikk i Nordland Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 BODØ 

Narvik bibliotek Postboks 124 8502 NARVIK 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 

Nesna folkebibliotek Moveien 24 8700 NESNA 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nordland Akademi for kunst og 

vitenskap 
   

Nordland Arbeiderparti Nyholmsgt. 15 8005 BODØ 

Nordland Fremskrittsparti Storgata 9 8006 BODØ 

Nordland fylkesbibliotek Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nordland Høyre Postboks 6600 9296 TROMSØ 
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Hovedmottakere: 

Nordland Kristelig Folkeparti Postboks 763 8001 BODØ 

Nordland kultursenter Gamle riksvei 53 8070 BODØ 

Nordland kunst- og filmfagskole Postboks 49 8309 KABELVÅG 

Nordland Kystparti v/ Per-Roger Vikten 8372 GRAVDAL 

Nordland Piratparti v/Kenneth Polden   

Nordland SV Postboks 290 8001 BODØ 

Nordland Venstre v/ Anja Johansen 8300 SVOLVÆR 

Nordnorsk jazzsenter    

Nordnorsk Kunstnersenter Postboks 285 8301 SVOLVÆR 

Nordnorsk Kunstnersenter    

Nordnorsk Revyfestival    

Norges Kommunistiske Parti i 

Nordland 
v/Steinar Ansnes 8007 BODØ 

NorlandiArt    

Norsk salmefestival    

Nødutgangfestivalen    

Parkenfestivalen    

Partiet De Kristne Nordland v/Per Hansen 8370 LEKNES 

Querinidagene    

Rana bibliotek Postboks 609 8607 MO I RANA 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Reginedagan    

Rock mot Rus    

Rødt Nordland v/Gunnvald Lindset 8665 MOSJØEN 

Rødøy folkebibliotek  8185 VÅGAHOLMEN 

Rødøy kommune Rådhuset 8185 VÅGAHOLMEN 

Røst folkebibliotek Postboks 153 8064 RØST 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Saltdal bibliotek Postboks 98 8251 ROGNAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Se Kunst    

Smeltedigelen Musikkfestival    

Sortland bibliotek Postboks 235 8401 SORTLAND 

Sortland Jazzfestival    

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Sortland kunstforening    

Stamsund teaterfestival    

Steigen folkebibliotek Rådhuset 8283 LEINESFJORD 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steigen sagaspill    

Stiftelsen Helgeland Museum Sjøgata 23E 8656 MOSJØEN 

Stiftelsen Museum Nord Postboks 104 8459 MELBU 

Stiftelsen Museum Nord Postboks 104 8459 MELBU 

Stormen bibliotek Postboks 289 8001 BODØ 

Svein Ingvoll Pedersen    

Sømna folkebibliotek Vik 8920 SØMNA 

Sømna kommune Kystveien 84A 8920 SØMNA 
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Hovedmottakere: 

Sørfold folkebibliotek Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 

Teater Torbjørn Gabrielsen NOR    

Trevarefabrikken    

Træna folkebibliotek Postboks 115 8770 TRÆNA 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Ung Kyrkjesong Hålogaland    

Vefsn bibliotek Postboks 573 8651 MOSJØEN 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega folkebibliotek Postboks 24 8981 VEGA 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vega verdensarv    

Vestvågøy bibliotek Postboks 203 8376 LEKNES 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad folkebibliotek Allbrukshuset 8976 VEVELSTAD 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vinterfestuka    

Vocal Art    

Værøy folkebibliotek  8063 VÆRØY 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan bibliotek Postboks 43 8301 SVOLVÆR 

Vågan kommune Postboks 802 8305 SVOLVÆR 

Øksnes folkebibliotek Postboks 424 8439 MYRE 

 

    
 

 

Vedlegg: DokID 

STATUTTER FOR NORDLAND FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS 

samt oversikt over tidligere prisvinnere (pr.2019) 
1650303 

 

 

 



 
 STATUTTER FOR NORDLAND FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS  

 

1.  Nordland fylkeskommune deler ut en ”Nordland fylkeskommunes kulturpris”.  
Prisen skal deles ut hvert år med mindre noe annet er bestemt, jfr. pkt. 6.  

2.  Formål med prisen er å yte honnør til mottakeren og å støtte arbeidet for  
skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet.  
Den enkelte kandidats økonomiske forhold skal ikke telle med ved vurderingen  
av hvem som bør tilstås kulturprisen.  

3.  Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere av enhver art og ellers andre  
som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenstfullt arbeid  
til fremme av kulturlivet og som fortrinnsvis er bosatt i Nordland eller  
som har særlig tilknytning til fylket gjennom sin kunstneriske eller  
kulturelle virksomhet, eller på annen måte.  

4.  Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle en enkelt person. I spesielle tilfeller  
kan de likevel deles mellom to eller flere personer.  
Kunstforeninger og andre kunstneriske eller kulturelle organisasjoner  
faller utenfor tildelingen av prisen.  

5.  Fylkesordføreren i Nordland eller den han/hun bemyndiger til det  
foretar overrekkelsen av kulturprisen. Ved overrekkelsen bør kulturprisen  
ledsages av et diplom som tegn på at prisen er tildelt vedkommende.  

6.  Fylkesrådet treffer etter innstilling fra kulturprisutvalget avgjørelse om  
hvem kulturprisen skal tildeles det enkelte år. Fylkesrådet kan også  
avgjøre at prisen ikke skal utdeles det enkelte år. Kulturprisutvalget bør  
ved utarbeidelse av sin innstilling søke fagkyndig bistand og innhente  
uttalelser og råd fra kompetente organer i den utstrekning utvalget finner  
dette formålstjenlig.  
 
 

Tidligere kulturprisvinnere:  
1974  Dag Rødsand Svolvær Bildende kunstner  
1975  Knut Moe Bodø Forfatter  
1976 Carl Trond Nedberg Narvik Musiker  

Håkon O. Wika Vega Lokalhistoriker  
1977  Einar Nilsskog Vefsn Bildende kunstner  
1978  Harald Berg Bodø Idrettsutøver  
1979  Lars Dunfjell Harran Samisk kunstner  

Arnold Kvistvik Vestvik Musiker  
1980  Petra & Harald Gjertsen Sund Kulturarbeider/kunsthåndverker  
1981 J ack Berntsen Svolvær Visedikter/sanger  
1982  Per Adde Graddis Bildende kunstner  

Kajsa Zetterquist Graddis Bildende kunstner  
1983  Ketil Vea Nesna Komponist  



1984  Tom Sandberg Mo Idrettsutøver  
1985  Dag Sørli Værøy Kulturarbeider  
1986  Herbjørg Wassmo Lødingen Forfatter  
1987  Lars Andreas Larssen Oslo Skuespiller  
1988  Trygve Hoff – post mortem Visesanger  
1989  CON BRIO og Finn Normann Løvdahl Bodø dirigent  
1990  Kaare Espolin Johnson Oslo Bildende kunstner  
1991  Dag Skogheim Levanger Forfatter  
1992  Susanne Lundeng Bodø Musiker  
1993  Tor Jacobsen Rana Kulturarbeider  
1994  Ardis Kaspersen Vega Forfatter/kulturarbeider  
1995  Lofoten og Vesterålen  

Orkesterforening Sortland Orkester  
1996  Oscar Bodøgaard Bodø Bildende kunstner  
1997  Fam. Bremnes Svolvær Musikk/kulturarbeidere  
1998  Anna Jakobsen Hattfjelldal Samisk kulturarbeider  
1999  Madrugada Vesterålen Rockeband  
2000  Eivind Thorsvik Bodø Konservator  

Halvdan Sivertsen Bodø Musiker  
2001  Astrid og Bjørn Hareide Bodø Barne- og ungdomsarbeid  
2002  Båsmo og Ytteren IL Rana Idrettslag  
2003  Ole Rabliås Nesna Kulturarbeider/musiker/historiker  
2004  Steigen Sentralskole Steigen  
2005  Ada Einmo Jurgensen Rana  
2006  Svein Spjelkavik Dverberg  
2007  Bjørn Andor Drage Bodø Komponist  
2008  Nordnorsk revyfestival Ørnes Festival  
2009  Ida Maria Børli Sivertsen Nesna Musiker/Artist  
2010  Thorbjørn Gabrielsen Stamsund Kunstnerisk leder av Teater Nor  
2011  Bodvar Drotninghaug Moe Mo i Rana Komponist  
2012  Endre Lund Eriksen Bodø Forfatter  
2013  Åge Magnussen Bodø Pappan til Pelle Politibil  
2014  Erlend Mogård-Larsen Tromsø Grunder av bla SALT/Sandhornøy  
2015  Dagfinn Bakke Svolvær Billedkunstner  
2016  Fransiska og Trond Wika, Vefsn, musikere  

Sverre Hyttan, Træna, initiativtaker Trænafestivalen  
2017  Roy Jacobsen, Oslo, forfatter  
2018  Gøran Moya, Bodø, leder av UpNorth festivalen  

Venke Hoff, Vågan, driver av galleriet KaviarFactory 
2019 Jan Gunnar Hoff, Bodø, musiker og komponisat 
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Søknad om ekstraordinært driftstilskudd 
Sjønstå Gård 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Søknaden avslås. 
 
 

 
Vedlegg: 
05.08.2020 Årsregnskap 2019, signert 1449182 

06.08.2020 Årsmelding 2019 Sjønstå Gård, rev 1 1449183 

06.08.2020 Søknad driftstilskudd Sjønstå Gård 2020 1449184 

06.08.2020 Budsjett 2020 1449185 
 
Sammendrag: 
Sjønstå Gård blir på bakgrunn av historisk vedtak tildelt årlig tilskudd på kr. 10.000.- fra Fauske 
kommune. 
Det nyvalgte styret søker nå, på grunn av krevende likviditet, om ekstraordinært driftstilskudd, stort kr. 
50.000.-. 
 
Saksopplysninger: 
Anlegget er ett av tre fredete klyngetun i Norge, hvorav Sjønstå gård er det eneste i Nord-Norge.  
Gården nevnes første gang i skattemantallet for 1665. 
Som en del av Opplev Sulis-prosjektet i regi av Fauna, framstår Sjønstå gård meget sentral som starten 
på en vandring/reise inn i Sulitjelma historie.   
 
Styret har et sterkt ønske om å få gjenoppta de aktiviteter som for få år siden bidro til å gjøre publikum 
oppmerksom på den meget tidlige historie i Fauske kommune.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Gården har meget høy museal og kulturhistoriske verdi og har gjennom tilskudd fra Nordland 
Fylkeskommune blitt restaurert og innehar pr. i dag såkalt vedlikeholdsstandard.   
 
Styret arbeider også med flere finansieringskilder 
 
På grunn av kommunens meget krevende økonomiske situasjon kan det ikke gis bevilgning til formålet.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 



 



 



Stiftelsen Sjønstå Gård

Årsberetning 2019

Virksomhetens art
Stiftelsen driver forvaltning av eiendomen Sjønstå Gård i Fauske kommune.

Fortsatt drift
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at denne forutsetningen er tilstede.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø og personale, likestilling mellom kjønnene
Selskapet har ingen ansatte og har heller ikke hatt ansatte i regnskapsåret.  Styret består av tre kvinner og to menn.

Miljørapport
Det er ingen forhold ved virksomheten som har påvirkning på det ytre miljø.

Fauske ___.___ 2020

Stein Erik Hansen
Styremedlem

Kathrine Moan Larsen Torny Pedersen
Styremedlem Styremedlem

Erica Karolin Vassbotn Ravn Johndal Olsen
Styremedlem Styremedlem



Stiftelsen Sjønstå Gård

Resultatregnskap

Note 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Annen driftsinntekt 1 360 058 341 221
Sum driftsinntekter 360 058 341 221

Driftskostnader
Avskrivning på varige driftsmidler 2 350 058 341 221
Annen driftskostnad 3 99 016 73 483
Sum driftskostnader 449 074 414 704

DRIFTSRESULTAT (89 016) (73 483)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 15 36
Sum finansinntekter 15 36

Finanskostnader
Annen rentekostnad 6 0
Sum finanskostnader 6 0

NETTO FINANSPOSTER 9 36

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (89 007) (73 447)

ORDINÆRT RESULTAT (89 007) (73 447)

ÅRSRESULTAT (89 007) (73 447)

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital (89 007) (73 447)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (89 007) (73 447)

Årsregnskap for Stiftelsen Sjønstå Gård Organisasjonsnr. 991341889



Stiftelsen Sjønstå Gård

Balanse pr. 31.12.2019

Note 31.12.2019 31.12.2018

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2,4 4 553 386 4 755 445
Sum varige driftsmidler 4 553 386 4 755 445

SUM ANLEGGSMIDLER 4 553 386 4 755 445

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 5 0 109 893
Andre fordringer 8 23 192 72 842
Sum fordringer 23 192 182 735

Bankinnskudd, kontanter o.l. 35 005 1 964
SUM OMLØPSMIDLER 58 197 184 698

SUM EIENDELER 4 611 583 4 940 143

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6,7 (2 601 638) (2 162 573)
Tilskudd 6,7 7 209 698 7 061 698
Sum opptjent egenkapital 4 608 060 4 899 124

SUM EGENKAPITAL 4 608 060 4 899 124

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 3 524 41 019
SUM KORTSIKTIG GJELD 3 524 41 019
SUM GJELD 3 524 41 019

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 611 583 4 940 143

Fauske ___.___ 2020

Stein Erik Hansen
Styremedlem

Kathrine Moan Larsen Torny Pedersen
Styremedlem Styremedlem

Erica Karolin Vassbotn Ravn Johndal Olsen
Styremedlem Styremedlem

Årsregnskap for Stiftelsen Sjønstå Gård Organisasjonsnr. 991341889



Stiftelsen Sjønstå Gård

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre
fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper.
Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt
hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en
standardhevning av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fra og med regnskapsåret 2012 foretas det avskrivninger av aktiverte eiendeler. Tidligere innvilgede
tilskudd inntektsføres i takt med avskrivningene.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt
Virksomheten har ikke erverv til formål og er derfor ikke skattepliktig ihht sktl. § 2-32.

Noter Stiftelsen Sjønstå Gård Organisasjonsnr. 991341889



Stiftelsen Sjønstå Gård

Noter 2019

Note 1 - Annen driftsinntekt
Annen driftsinntekt består av et driftstilskudd fra Fauske kommune på kr 10.000 og regnskapstekninsk
inntektsføring av tidligere innvilgeded tilskudd til bygningsvern og annet i takt med avskrivningene på
eiendelene som tilskuddene har finansiert. Det ble ikke gitt driftstilskudd fra Fauske kommune i 2018.

3400 Driftstilskudd Fauske Kommune 10 000 0
3441 Tilskudd 350 058 341 221

Sum Annen driftsinntekt 360 058 341 221

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler
Tomter, bygninger

og annen fast
eiendom

Anskaffelseskost pr. 1/1 6 779 428
+ Tilgang 148 000
- Avgang 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 6 927 428

Akk. av/nedskr. pr 1/1 2 055 984
+ Ordinære avskrivninger 350 058
+ Avskr. på oppskrivning 0
- Tilbakeført avskrivning 0
+ Ekstraord nedskrivninger 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 2 406 042

Balanseført verdi pr 31/12 4 521 386

Prosentsats for ord.avskr 5-10

Note 3 - Annen driftskostnad
Det har ikke vært ansatte i 2019.

Revisor har mottatt godtgjørelse på kr 3.543. Stiftelsen har ingen lån eller sikkerhetsstillelser.

Note 4 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Bygningsvern 2019

Nordland Fylkeskommune har innvilget et ordinært tilskudd på kr 148.000.

Lafteverkstedet v/Karl Prytz har gjort arbeid på gården i 2019 for kr 88.940. Det er administrative
kostnader tilknyttet bygningsvern på kr 8.124. Disse beløpene og deler av overforbruket fra 2018 er
aktivert på bygningsmassen slik det framgår av note 2.

Noter Stiftelsen Sjønstå Gård Organisasjonsnr. 991341889



Stiftelsen Sjønstå Gård

Noter 2019

Innvilgede midler 2019  kr 148.000
Overforbruk 2018  kr   64.110
Sum til disposisjon 2019  kr   83.890

Disponert  kr   97.064

Overforbruk  kr   13.174

Ved utgangen av 2019 er det et overforbruk i bygningsvernarbeidet på kr 13.174. Dette beløpet må
trekkes av på midler som eventuelt innvilges for bygningsvernarbeid i 2020.

Note 5 - Kundefordringer
Ingen fordringer ved utgangen av året.

Note 6 - Annen egenkapital
Stifelsen Sjønstå Gård har pr 31.12.19 sum bokført egenkapital på kr 4 608 060.

Eierskapet utøves av representantskapet som er stifelsens øverste organ.

Representantskapet består i følge vedtektene av representanter fra:

Fauske kommune
Familien Hansen (eier av Nergården)
Familien Nordahl (eier av Nergården)
Nordland Fylkeskommune v/Kulturminner i Nordland
Foreningen for Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, avd Nordland
Sulitjelma Grubemuseum

Note 7 - Tilskudd
Det har vært gitt følgende tilskudd til Stifelsen Sjønstå Gård i forbindelse med restaureringen av Sjønstå bru,
bygningsmassen på Sjønstå og gjerder:

Nordland Fylkeskommune 2003 kr 200.000
Nordland Fylkeskommune 2004 kr 354.400

 Nordland Vegkontor 2004 kr   21.772
Nordland Fylkeskommune 2005 kr 270.000
Nordland Fylkeskommune 2005 ekstra kr 100.000
Nordland Fylkeskommune 2006 kr 200.000
Nordland Fylkeskommune 2006 kr 400.000
Nordland Fylkeskommune 2007 kr 595.000
Nordland Fylkeskommune 2008 kr 300.000
Stiftelsen UNI, 2008 kr 260.000
Nordland Fylkeskommune 2009 kr 600.000

Noter Stiftelsen Sjønstå Gård Organisasjonsnr. 991341889



Stiftelsen Sjønstå Gård

Noter 2019

Nordland Fylkeskommune 2010 kr 510.000
Stiftelsen UNI 2010 kr   44.250
Nordland Fylkeskommune 2011 kr 660.508
Nordland Fylkeskommune 2012 kr 730.000
SMIL-midler Fauske kommune kr 100.000
Nordland Fylkeskommune 2013 kr 450.000
Nordland Fylkeskommune 2014 kr 350.000
Nordland Fylkeskommune 2015 kr 170.000
Nordland Fylkeskommune 2016 kr 195.000
Nordland Fylkeskommune 2017 kr 440.768
Nordland Fylkeskommune 2018 kr 110.000
Nordland Fylkeskommune 2019 kr 148.000

Sum kr 7.209.698

Note 8 - Andre fordringer
1742 Periodisering forskuddsbetalte 468 0
1743 motkonto forsikring periodiseri 9 550 8 732
2070 Periodisert inntekt 13 174 64 110
Sum Andre fordringer 23 192 72 842

Konto 2070 fungerer som en periodiseringskonto for tilskuddsmider og viser overforbruket ved utgangen av
2019 på kr 13.174.

Noter Stiftelsen Sjønstå Gård Organisasjonsnr. 991341889
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Styrethar i 2019 bestått av:

Styremedlemmer:
Sverre Hagen styreleder
Stein Erik Hansen
Torny Pedersen
Kathrine Moan Larsen
Ravn Olsen Jondahl

Varamedlemmer:
Tove Wensell
Ketil Hugaas

Styremøter:
Det har vært avholdt 4styremøter i 2019og behandlet 10 saker.

Aktivitet
Hovedaktiviteten i Stiftelsen Sjønstå Gård er restaurering av bygningsmassen. Dette foregår i
regi av Lafteverkstedet v/Karl Prytz i nært samarbeid med fylkeskonservatoren i Nordland.
Da gården er fredet brukes det håndverkere med spesialkompetanse og det stilles strenge krav
til arbeidet som utføres.
Nergården har sørget for å klippe gresset på gårdstunet innenfor beitegjerdet.

Restaurering i 2019:
Arbeidet med restaureringen tok til i juni på Lafteverkstedet med å reparere, kitteog skifte ut
3 ruteri det lille vinduetover inngangsdøra til gammelstuaetter at vind hadde blåst ut
vinduet. Skjøting/spunsing av svillstokk under døra til boden/bua på enden av gammelstua.
På sørveggen i frausvalable det montertet par nyepanelbord. På treskerommet igammelstua
ble svillstokken skjøtt. Trær og spirer ble tatt bort på alle tak på Øvergården. Utbedring av
råteskader på rekkverkstokk på nordsia av tårn på Sjønståbrua, ble smurtmed tjære og linolje,
samt montert klemmer for å holde kabel og vaier midt på brua.
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Styret hadde et mål om å skape aktivitet på gården sommeren2019samtivareta
skjøtselsplanen. Det ble avtalt med geitebønder som sa seg villige til å ha geiter på gården.
Dette forutsatte at det var fastboende på gårdeni sommermånene. I tillegg måtte gjerde
repareres og istandsettes. Det lyktes dessverre ikke å komme i mål med planen med bakgrunn
i manglende økonomi.

Det er laget en presentasjonsom beskriver Stiftelsen Sjønstå Gård i grove trekkog som skal
brukes som grunnlag til presentasjon av gården overfor økonomiske bidragsytere lokalt,
regionalt og nasjonalt.
Presentasjonen er så godt som ferdigog det nye styret bessluttføre den.

Fauske kommune la ut høringsforslag angående deponi i grustaket ved veien til Sjønstå gård.
Etter møte med kommunen ble detsendt høringsuttalelsefra styret som stilte seg negativ til
planen.

Økonomi
Det er anstrengt økonomi i stiftelsen og det må jobbes videre med å få på plass forutsigbar
driftskapital. Det er vanskelig å få innvilget midler til driftog stiftelsen faller således utenfor
de fleste søknadsordninger.

Stiftelsen Sjønstågård må tilføres driftskapital samt prosjektkapital dersom det er ønskelig å
skape aktivitetsommerstid. Det har også vært drøfteti styrethvorvidt det kan tas
inngangsbilletter for besøkende, visninger mm. Det har ikke vært inntekter til Stiftelsen
Sjønstå Gård i forbindelser med omvisning som har blitt gjennomførtpå dugnad.

Hovedprosjektet for restaurering ble sluttført i år og det bleinnvilget kr 148.000 til
bygningsvern. I tillegg er gjenstående for 2018 på kr 12.000,-fra Nordland Fylkeskommune
(NFK). NFK har et ansvar for fremtidig vedlikehold av gården og det kan søkes
vedlikeholdstilskudd.

Fauske kommune bevilget kr 10.000,-
Det er søkt Nordland Fylkeskommune om midler til restaurering i 2019for til sammen kr
140.336,-som eventuelt kommer til utbetaling i 2020.

Regnskapet viser et underskudd på kr 89.007,-krog bankinnskudd pr 31.12.19påkr 35.005,-.
Periodiseringskonto for tilskuddsmidler viser et overforbruk ved utgangen av 2019 på
kr 13.174. Dette beløpet trekkes av på midler som eventuelt innvilges for bygningsvernarbeid
i 2020.
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Fremtidsutsikter

Sjønstågård, eneste klyngetun nord for Dovre, fredet av Riksantikvaren, bør få den plass den
fortjener lokalt, regionalt og nasjonalt med sin historiske verdi.

Langsiktig driftsøkonomi er nødvendig samt økonomi til å kunne ha åpen gård sommerstid
med dyr, vertskap og enkel bevertning.
Driften har vært basert på frivillig arbeid og det nye styret må jobbe for å få det offentlige til å
ta ansvar for kulturminnet.

Styret takker for seg og ønsker det nye styret lykke til !

Sulitjelma 07.05.2020

_______________
Kathrine Moan Larsen

_______________ _________________ __________________
Torny Pedersen Ravn Olsen Jondahl Stein Erik Hansen
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Stiftselen Sjønstå Gård
V/styret

Fauske Kommune
V/ Enhetsleder kultur og idrett
Ketil Hugaas 08.07.2020

SØKNAD EKSTRAORDINÆRT DRIFTSTILSKUDD 2020

Stiftelsen Sjønstå Gård søker herved om ekstraordinært driftstilskuddpåkr 50.000,-

Sjønstå gård er eneste fredede klyngetun nord for Dovre. Gården ble fredet av Riksantikvaren
i 2005slik at tilskudd til restaurering av gårdstunet blir ivaretatt.
Derimot gis det ingen tilskudd til selve driften av gården. Det er en utfordring å skaffe tilveie
midler som dekker selve driften til strøm, forsikringerog ellers vanligedriftsutgifter.

Stiftelsen Sjønstå gård har likvide utfordringer for å ivareta selve driften av gården i 2020 og
søker Fauske kommuneom ekstraordinærttilskudd. Sjønstå gårdhar mottatt kr 10.000,-årlig
fra kommunen de siste årene.
Legger ved årsregnskapog årsmelding2019samt budsjett 2020

Håper på snarlig og positiv behandling av søknaden.

Med vennlig hilsen

Nils – Christian Steinbakk(sign)
Styreleder
Stiftelsen Sjønstå gård

http://www.nfk.no/default.aspx
http://www.riksantikvaren.no/
http://www.fauske.kommune.no/
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BUDSJETT 2020

INNTEKTER

Offentlig støtte 150000,00

SUM INNTEKTER 150000,00

DRIFTSKOSNADER

Renovasjon, vann, avløp o.l. 500,00

Lys, varme 25000,00

Leie datasystemer 1000,00

Reparasjon og vedlikehold 2500,00

Revisjonshonorar 4000,00

Regnskap 45000,00

Telefon 5000,00

Forsikringspremie 20000,00

Bank-og kortgebyr 200,00

Stiftelsestilsynet 5300,00

Diverse uforutsett 4500,00

Administrasjon styre 10000,00

SUM DRIFTSKOSTNADER 123000,00

RESULTAT 27.000,00

http://www.nfk.no/default.aspx
http://www.riksantikvaren.no/
http://www.fauske.kommune.no/
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Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 2020 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
 

 
Sammendrag: 
1. mai 2015 ble det innført en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. Fra denne 
dato skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass, samt at 
foreldrebetalingen også er begrenset av makspris.  
  
Fra 1. august 2015 ble det også innført gratis kjernetid i barnehage for 4 og 5 åringer, og barn med 
utsatt skolestart, som bor i husholdninger som har lav inntekt. Denne ordningen ble utvidet fra 1. august 
2016 til også å omfatte 3 åringer. Fra høsten 2019 er ordningen utvidet på nytt til å gjelde 2 åringene 
også.  
 
 
Saksopplysninger: 
Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som 
maksimalprisen. For 2020 er det fastsatt følgende satser: Makspris barnehageplass er kr 3135 pr måned, 
det betales kun for 11 måneder i året, totalt kr 34485. Inntektsgrense i husholdningen for rett til 
redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er kr 566 100 per år.   
 
Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det er 
kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for disse ordningene, og endringene i forskriften 
omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Fauske kommune informerer om ordningen 
via kommunens hjemmeside og gjennom barnehagene. Målet med ordningen har vært å innføre en 
bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å 
benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.  
  
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og 
personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med 
gratis kjernetid.  
  
Søker skal legge frem dokumentasjon for inntekt, og kan søke underveis i året dersom det er en 
vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Dette kan bety at noen kan få rett til reduksjon i 
foreldrebetalingen eller gratis kjernetid i løpet av barnehageåret fordi husholdningens sammensetning 
endres. I slike tilfeller må kommunen ta imot søknader underveis i året, men i de fleste tilfeller fortsatt 
med skattemelding (selvangivelse) som dokumentasjon.  
  



Den nasjonale reguleringen legger ikke føringer på hvordan kommunen innretter ordningene med tanke 
på søkeprosess utover at det må være mulig å søke om reduksjon og gratis kjernetid underveis i 
barnehageåret. Den nasjonale reguleringen sier hva foreldre med lav inntekt har rett på, og at det skal 
gjelde uavhengig av om barnet går i en kommunal eller en ikke-kommunal barnehage.  
  
Kommunen skal også behandle søknad om moderasjon når  · barn starter midt i året · familien får endret 
økonomisk situasjon i løpet av året eller ikke har søkt innen fristen  
Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon og gratis 
kjernetid.  
  
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til 
reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid uavhengig av om barnet går i kommunal eller ikke-
kommunal barnehage. Fauske kommune refunderer inntektstapet til barnehagene etter regning 2 
ganger pr år.  
 
I forkant av nytt barnehageår må det søkes på nytt for alle husholdninger som kommer inn under 
ordningen. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
For barnehageåret 2019/2020 har Fauske kommune behandlet søknader som omfatter 63 barn og 46 
familier (for barnehageåret 2018/2019 ble det behandlet søknader som omfattet 63 barn og 49 
familier).   
  
Kostnadene knyttet til de familier som har rett på og fått innvilget redusert foreldrebetaling, utgjør kr 1 
415 271 på årsbasis (i 2019 kr 1 358 532). Dette er utgifter kommunen må refundere de ulike 
barnehagene, for å kompensere for inntektstapet på foreldrebetaling.  
  
Ordningen har medført økte utgifter på barnehageområdet i kommunen, og kommer i tillegg til dekking 
av søskenmoderasjon, en ordning som kommunen også må kompensere for til de ulike barnehagene.  
  
I forkant av nytt barnehageår 2019/2020 må det søkes på nytt for alle husholdninger som kommer inn 
under ordningen.  
  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Samhandlingsplan for Oppvekst og Kultur, 2020 - 2024 
Temaplan - Laget rundt barnet 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Temaplanen «Laget rundt barnet» vedtas i henhold til kommunens planstrategi som gjeldende for 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur for perioden 2020 – 2024. 
 

 
Vedlegg: 
27.08.2020 Laget rundt barnet 1449947 

27.08.2020 Meld. St. 6 1449948 
 
Sammendrag: 
 
Fauske kommunestyre vedtok i 2014 en samhandlingsplan for oppvekst og kultur med virketid fra 2014 
– 2019. Planen ble som forutsatt rullert i 2016 i KOM-sak 172/16, og skal i utgangspunktet rulleres hvert 
4. år. 
 
Samhandlingsplanen hovedmål var å bidra til å skape et trygt oppvekstmiljø for barn og unge i 
kommunen og sette krav til kommunen som tjenesteyter i sitt samspill med innbyggerne. 
 
Planens virketid var ut 2019, og samhandlingsområdet har fra 2019 til 2020 jobbet med en ny temaplan 
for området. Lederne i samhandlingsområdet har vært involvert i utarbeidelsen av planen, og planen er 
ført i pennen av folkehelserådgiver. 
Styringsgruppen for oppvekst- og kultur har ledet arbeidet med planprosessen på overordnet nivå og 
har hatt ansvaret for gjennomføringen. 
 
Saksopplysninger: 
 
Det kommunale plansystemet er bygd opp slik at man har en overordnet kommuneplan, som er 
bestående av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Plansystemet revideres på 
bakgrunn av planstrategien. 



  
Figur: Framstilling av rulleringskravet til de ulike type planene i plansystemet.  
Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i kommunen. Den skal brukes strategisk, og gi rammer for 
virksomhetens planer og tiltak. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen med årsbudsjett kobler 
oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel til den økonomiske planleggingen. Fra kommuneplanen springer det 
ut kommunedelplaner (tematiske/samfunns- eller arealdelplaner) for spesifikke områder eller fag. Gjennom 
tematiske planer (fag/temaplaner) utvikles strategier og tiltak som grunnlag for prioritering i handlings- og 
økonomiplan.  
 
Meld. St. 6 (2019-2020) om «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og 
SFO» legger føringer for et enda sterkere lag rundt barna, og rundt lærerne, for å kunne gi et enda bedre 
og mer helhetlig tilbud til barn og unge. 
 
Formålet med temaplanen er å angi retning for prioriteringer i samhandlingsområdet gjennom de tre 
fokusområdene: 
 

· Folkehelse og folkehelsearbeid 
· Foreldrestøtte 
· Tidlig innsats/intervensjon 

 
Planen skal dermed bidra til at de ansatte i samhandlingsområdet har god nok kunnskap om hvilke 
områder som skal prioriteres, og hvordan tjenestene kan løse felles urfordringer på tvers av, og ved 
hjelp av, lov- og planverk. Planen skal være et styringsdokument i det daglige arbeidet og også bidra til å 
oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel (2011-2025). 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Å møte utfordringene til barn og deres foresatte hver for oss er ikke et alternativ. Barns oppvekst er vårt 
felles anliggende, og kun gjennom samarbeid og samhandling kan vi gjøre kommunen vår til et godt sted 
å vokse opp for alle barn og unge. 
 
Denne type samhandling krever gode planer, forankrede strategier og nødvendige arenaer for å kunne 
utføres i det daglige. Familiens hus er et godt eksempel på en slik arena. Foreldrestøtte en annen. 
 
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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D E L A: B AKG R U N N OG F OR AN KRI N G

1. Innledning
Fauske kommune har siden 2014 hatt en kommunalt vedtatt samhandlingsplan for oppvekst-og kulturområdet.
Forrige temaplan hadde en varighetfra 2014 –2019. Det er nå klartfor en ny temaplan for perioden 2020 –
2024.

Meld. St. 6 (2019-2020) om «Tett på –tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO»
legger føringer for et sterkere lag rundt barna,ogrundt lærerne, for å kunne gi et enda bedreog merhelhetlig
tilbud til barn og unge.

FNs barnekonvensjon og norsk lovsierat alle barn og unge i Norge i dag skal ha de samme muligheter til
utvikling uavhengig av foreldrenes og familiens utgangspunkt. Barnekonvensjonen er en internasjonal
menneskerettighetskonvensjon som gir barn en spesiell juridisk status. Den sørger for at verden anerkjenner at
barn har krav på spesiell beskyttelse. Noen eksempler på barns rettigheter er rett til skole, fritid og lek, til hvile,
og rett til å si sin mening i alt som angår dem selv.

For å nå målet om at Fauske kommune skal være folkehelsekommunen der alle trives, må enhetene/tjenestene
innenfor samhandlingsområdet oppvekst og kultur gå sammen og gjøre barns oppvekst til et felles anliggende.
Gjennom god samhandling kan vi best lykkes i å gjøre kommunen vår til et godt sted å vokse opp.

Samhandling, forebyggende tiltak og tidlig innsats skal bidra til at beskyttelsesfaktorer stimuleres og styrkes, og
at risikofaktorer reduseres.

Foreldrestøtte har vært ei folkehelsesatsing i Fauske kommune siden 2011. I 2018 utga regjeringen en nasjonal
strategi for foreldrestøtte; Trygge foreldre –trygge barn. Dette harmonerer godt med kommunens egen
foreldrestøttestrategi; Robusteforeldre = robuste barn.

Mangelfull kunnskap om samarbeidspartnere og hva de faktisk gjør, kan føre til tvetydige og noen ganger feil
forventinger til hverandres arbeidsoppgaver. For å kunne samhandle godt og ofte nok, må det skapes arenaer
hvor de ulike tjenestene kan møtes og bli kjent med hverandre. Opprettelsen av Familiens hus er et godt
eksempel på en slik arena. Her vil det gis mulighetfor å oppfylle nyere krav i de ulike tjenestenes lovverk om
samhandling.

Åmøte utfordringene hver for oss er ikke et alternativ. Vi skal sammen utgjøre …

Terje Valla,
Kommunalsjef for oppvekst og kultur
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1.1 Formål (hensikten med samhandlingsplanen)
Formålet med samhandlingsplanen er å angi retning for prioriteringer i samhandlingsområdetsom påvirker
barn, unge og deres familier. Dette gjøres gjennom tre fokusområder som skal være gjennomgående i
enhetenes virksomhetsplaner;

- Folkehelse - folkehelsearbeid
- Foreldrestøtte
- Tidlig innsats/intervensjon

Samhandlingsplanen skal bidra til at samhandlingsområdets ansatte har kunnskap om hvilke områder som skal
prioriteres, og hvordan tjenestene kan løse felles utfordringer på tvers av, og ved hjelp av, lov- og planverk.

Planen skal være etstyringsdokument og ligge til grunn for daglig arbeid. Herunder forankring av satsinger, og
for saker til politisk behandling som påvirker barn, unge og foreldre. Videre skal samhandlingsplanen bidra til å
oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel (2011-2025).

1.2 Mål
Samhandlingsplanen skal resultere i at

- tverrfaglig samhandling mellom tjenester øker
- kvaliteten på samhandlingheves
- samhandlingsrutiner implementeres

Uavhengig hvilken tjeneste familier tar kontakt med i Fauske kommune, så skal man oppleve å få rett hjelp og
støtte til rett tid. Ved behov for et helhetlig og samordnet tjenestetilbud så skal familiene slippe å ta ansvar for
å koordinere samarbeidet.

1.3 Forankring
Styringsgruppe oppvekst/kultur er initiativtaker til utarbeiding av samhandlingsplanen, og har ansvar for
utvikling og implementering av planen. Styringsgruppen ledes av kommunalsjef for samhandlingsområdet, og
samtlige enheter er representert med enhetsleder. I tillegg deltar folkehelserådgiver og
foreldrestøttekoordinator. Gjennom styringsgruppen sikres tverrfaglig samhandling på systemnivå.

Samhandlingsplanen er bygd på kommunens styrende planverk, som er felles for alle enhetene i
samhandlingsområdet.

Kommuneplanens samfunnsdel: Kommuneplanen 2011 –2025 har visjonen «Fauske –
folkehelsekommunen der alle trives». Denne beskriver hvordan kommunen skal videreutvikles gjennom
målbevisst satsing.
Folkehelsa i Fauske: Oversiktsdokumentet over helsetilstander og påvirkningsfaktorer ble behandlet av
kommunestyret 14.12.16. Dokumentet beskriver situasjonen i Fauske og hvilke folkehelseutfordringer
vi har.
Økonomiplanen er kommunens strategi-/handlingsplan, og har mål og rammer for
samfunnsperspektivet, tjenesteperspektivet, medarbeiderperspektivet og økonomiperspektivet.

Planen følges opp i forbindelse med den årlige behandlingen av økonomiplan (handlingsplan) og årsbudsjett.
Planen skal utgjøre grunnlag for samtlige virksomhetsplaner i samhandlingsområdet.
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D E L B: G E N E R E L L D E L - G R U N N M ATE RI ALE

2. Gjennomgående perspektiv
Gjennomgående perspektivskal sikre felles prioritering av områder vi vet er avgjørende for barns oppvekst.
Gjennom felles fokus på folkehelse, foreldrestøtteog tidlig innsats/intervensjon skal enhetene i Oppvekst og
Kultur dra veksler på hverandre til beste for samhandlingsområdets målgruppe. Perspektiveneer
sektorovergripende og hører dermed naturlig hjemme i alletjenestene/enhetene.

2.1 Folkehelse - folkehelsearbeid
Folkehelsehandler om befolkningens
helsetilstand og hvordan helsen
fordeler seg i befolkningen.
Folkehelsearbeidhandler om å leggetil
rette for å fremme befolkningens helse
og trivsel, og redusere faktorer som har
negativ innvirkning (jf. Folkehelseloven
§ 3). Folkehelsearbeidet baseres på
kunnskapen om hvordan miljø og
samfunn påvirker befolkningens helse.

Et kjennetegn ved folkehelsearbeid er
den tverrsektorielle innsatsen og
forståelsen av hvor viktig det er at hele
samfunnet gjør en innsats for å fremme
helse og trivsel i befolkningen.

Skal vi lykkes med å nå målet om god
livskvalitetog like muligheter for alle, må vi starte tidlig. Forskning viser at det betyr mye hvilken familie barn
vokser opp i, og at forskjeller gjerne viser seg tidlig i livet. Gjennom kommunens satsing på folkehelse, blant
annet gjennom foreldrestøtte-strategien, skal vi bidra til at alle barn i Fauske gis de beste forutsetningene for
en god og trygg oppvekst.

1

1 Modellen illustrerer hvordan en rekke forhold påvirker befolkningens helse og livskvalitet. Man kan se på modellen som
en årsakspil fra den ytterste til den innerste ringen.

Hver av ringene i modellen viser ulike forhold som påvirker folkehelsen. Disse kommer i tillegg til de biologiske og
genetiske faktorene hvert menneske er født med. Den ytterste ringen illustrere at befolkningens helse påvirkes av
overlappende årsakskjeder som kan være blant annet sosiale forhold, økonomi og miljø. Den nest ytterste ringen
fremhever faktorer som oppvekst-og arbeidsmiljø, nærmiljø og bolig, kultur og fritid, helse og omsorgstjenester og så
videre. Deretter kommer sosial støtte, nettverk og medvirkning, som også er faktorer som kan påvirke folkehelsen. Den
innerste ringen viser levevaner og mestring.

Figur 1 Whitehead og Dahlgrens sosiale helsemodell (1991), her videreutviklet av
Nasjonalforeningen for folkehelse
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2.2 Foreldrestøtte
Med foreldrestøtte mener vi alle typer støtte som kan bistå og styrke foreldre i
foreldrerollen. Støtte kan komme i mange former. Det kan for eksempel være det
å trygge og motivere foreldre i rollen som mamma eller pappa. Eller gjennom
veiledning og avklaring av hva som forventes av foreldre. Det er viktig at vi som
tjenesteytere og som samfunn er med på å bevisstgjøre foreldre detansvaret som
følger med rollen.

Foreldrestøtte er en av Fauske kommunes viktigste folkehelsestrategier. Satsingen
har som overordnet mål å fremme barnets beste ved å styrke relasjonen mellom
foreldre eller mellom foreldre og barn. Målrettet støtte til foreldre med særlige
behov, reduserer sjansen for at barn blir utsatt for vold, overgrep og
omsorgssvikt2

Trygge foreldre bidrar til en god og trygg oppvekst for barn og unge. Når
omsorgsgiveren blir sikrere og mer kompetent, øker det sjansen for at barna
utvikler mer selvtillit, et naturlig følelsesliv, en bedre evne til å takle motgang, og
gode sosiale ferdigheter. Motsatt kan en barndom preget av foreldrenes utrygghet og stress, ha alvorlige
konsekvenser for barns helse og personlige utvikling.

Hjelp til foreldre skal settes inn så tidlig som mulig; tidlig i svangerskapet, i foreldreskapet og tidlig i barnets liv.
Dette for å forebygge at problemer oppstår. Forebygging er samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi det reduserer
behovet for mer kostbare tiltak på et senere tidspunkt.

Alle kommunale tjenester forventes tilby foreldre ulike former for støtte til/i å mestre foreldrerollen. Hvordan
dette gjøres (omfang og form) vil i stor grad være opp til den enkelte tjeneste.

2.3 Tidlig innsats/tidlig intervensjon
I nasjonale føringer vektlegges tidlig innsats for barn og unge som avgjørende for god folkehelse. Tidliginnsats
forutsetter at tjenestene samarbeider om å forebygge utfordringer, samt hjelper hverandre med å identifisere
barn med utfordringer. I samhandlingsområdet vil det være barn som av ulike årsaker skaper grunnlag for
bekymring, og som befinner seg i risiko. Koordinert innsats på tvers av tjenesteområder kan være avgjørende
for å lykkes i målet om å oppdage og tilby hjelp så tidlig som mulig.

Innenfor frivilligheten (lag og foreninger) finnes et stort potensiale når det kommer til forebygging og
helsefremming. Private og frivillige aktører er viktige for å skape arenaer for mestring og mening, ikke minst når
det kommer til motarbeiding av utenforskap. Frivillige og kulturinstitusjoner kan utgjøre signifikante voksne for
barn i risiko, og kan på ulike måter supplere øvrige hjelpetjenester.

I tidlig innsats inngår all forebyggende aktivitet som på et tidlig stadium av barnets liv stimulerer og
fremmer læring, mestring og utvikling, både på dagtid og ettermiddags-/kveldstid. Gjennom tidlig
innsats fra flere instanser skal kommunen sikre en god utviklingsprosess hos alle barn.
Tidlig intervensjon handler om å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at
problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats.

2 https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment

Figur 2 Fauske kommunes egen
foreldrestøtte-logo: Robuste
foreldre = robuste barn

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
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3. Det du trenger å vite om samhandlings-strategien
Med samhandling menes at de ulike tjenester koordinerer sin innsats i et helhetsperspektiv, med barnet i
fokus. Et samspill kan være mellom personer som samarbeider om å løse konkrete oppgaver, men også
innebære kommunikasjon, informasjonsutveksling og deling av kunnskap.

Bedre samordning av tjenestetilbud innebærer ikke at
fagfolk skal gjøre hverandres oppgaver, men at vi skal
utfylle hverandre og nyttiggjøre oss hverandres
kompetanse og erfaring. I detteligger det at
samarbeidet må bygge på innsikt og respekt for
hverandres faglige og organisatoriske ståsted.

Når barn har behov for et helhetlig og samordnet
tjenestetilbud, skal familiene slippe å ta ansvar for å
koordinere den kommunale innsatsen.
Tjenesteområdene skal bruke lovverket på en slik måte
at det gagner barnet og deres familier. Gjennom å
handle sammenskal vi gi barn og foreldre en opplevelse
av helhetlig innsats som strekker seg utover det enkelte
tjenesteområde. På tvers av tjenester og enheter skal
vi sammen utgjøre laget rundt barnet.

3.1 Mål for samhandling; helhetlig innsats
Kommunen har følgende mål for samhandlingen i oppvekst/kultur:

Barn og unge som trenger hjelp, blir oppdaget tidlig og får hjelp uavhengig av om utfordringene gjelder
lærevansker, psykisk eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet.
Barn og unge og deres familier/foresatte får den helhetlige oppfølgingen de trenger.
Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at alle barn opplever en god og inkluderende oppvekst
Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring.
Vi skal fremstå som ettjenestenettverkmer enn en tradisjonell tjenestekjede.

(…dessuten skalvil være større, sterkere, klokere og god)

Figur 3 Fauske kommunes egen logo "Laget rundt barnet",
basert på figur utarbeidet av 0-24 samarbeidet.
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3.2 Hvem planen gjelder for
Samhandlingsplanen gjelder for alle ansatte i samhandlingsområdet Oppvekst og kultur 3. Det vil si:

3.3 Hvem det skal samhandles om, og hvorfor
Enhetene/tjenestene i Oppvekst og kultur forventes å samhandle omkring alle barn og foreldre der dette er
hensiktsmessig for barnets utvikling, oppvekst og levekår.

Barn og unge som har behov for det må få hjelp så tidlig som mulig. Hvis ikke er risikoen stor for at
utfordringene deres utvikler seg og blir større og mer komplekse. Ofte vet vi tidlig hvilke barn som kan ha behov
for ekstra oppmerksomhet, og deres utfordringer kan være både sammensatte og kompliserte. Vi må derfor få
til en tidlig, samordnet innsats fra ulike forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner.

Det finnes mange og spesialiserte tilbud og tjenester til barn, unge og familier. Likevel er det for mange som
ikke får den hjelpen de har bruk for. En viktig årsak til dette kan være at de ulike tjenestene definerer
hovedproblemet til å ligge utenfor sitt prioriterte område. Dette kan igjen føre til svikt i samordningen og
samarbeidet mellom de ulike tjenestene, og at hjelpen kommer for sent4.

Å fortsette å møte utfordringene hver for oss er ikke et alternativ. Et barn er aldri bare en elev, en pasient eller
en klient. Derfor skal vi ha felles fokus på samhandling.

3 Familiens hus består av skolehelsetjeneste og helsestasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barneverntjeneste.
Kultur består av kulturskole, fritidsklubb, bad, bibliotek, kino og frivilligsentral. Integrering består av voksenopplæringen og
flyktningkontoret.
4 Riksrevisjonen 2007, Helsetilsynet 2009, NOU 2009:1, NOU 2009:18, NOU 2009:22¸ NOU 2010:7, NOU 2011:14, KS 2011,
Thorshaug og Svendsen 2014, Riksrevisjonen 2015-2016, NOU 2017:12, Riksrevisjonen 2018

Sa
m
ha
nd
lin
gs
om
rå
de

O
pp
ve
ks
to
g
ku
ltu
r Enhet barn og familie

(Familiens hus + enhet
barnehage)

Enhet skole og integrering

Enhet kultur og idrett
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D E L C: SAM H AN D LI N G I PR AKSI S

4. Hvordan vi kan samhandle
Samhandling kan finne sted på ulike nivåer i kommunen, både på individ-, gruppe-og/eller systemnivå.
Samhandlingsflatene vil variere utfra hvor du jobber. Felles for god samhandling er at vi er med å bygge et lag
rundt barnetsom inkluderer foreldre, pedagoger, helsetjeneste –ja, hva enn slags kompetanse som er
tilgjengelig og nødvendig.

Jobber vi sammen så kan vi bidra til helhetligeinnsatshvor barnet står i fokus uavhengig av tjeneste. Noen
ganger jobber vi samtidig, andre ganger itur og orden. Uansett rekkefølge, så må hver og en av oss sjekke ut
hvem andre som har bidratt, som bidrar i dag, eller som kan bidra videre fremover.

Figur 4 Basert på figur utarbeidet av 0-24 samarbeidet

TIPS: Hva medå inkludere en kulturarbeider i samarbeidet? Eller fotballtreneren? Barnet har
gjerne flerei livet sitt som kan tilføre samarbeidet viktige verdier/perspektiv.
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4.1 Når er samhandling ditt ansvar?
Ulike enheter og tjenester kan ha ansvar for eller eierskap i å sikre barn nødvendig hjelp og støtte. Ofte kreves
det innsats fra flere hold for å kunne løse utfordringer barn og familier står i. Det er ikke alltid gitt hvem som
bør ha et overordnet ansvar, noe som kan være en utfordring. Uavklart rollefordelingkan åpne for glippsoner
og ansvarsfraskrivelse, og føre til at barn faller mellom flere stoler. Dette er noe alle må være oppmerksomme
på.

Hvilken kjennskap man har til hverandres rolle og tidligere involvering kan i stor grad variere. Dette gjelder både
for kommunens ansatte og barns foreldre. Noen ganger vil det være du som står utfordringen nærmest, eller
har best oversikt. Da må også du ta initiativ til å sikre nødvendigsamhandling.

Er det uavklart hvem som har ansvar for koordinering av samhandling? Drøft med nærmeste leder, og sørg
for ei avklaring.

4.2 Koordinering av samhandling; hva innebærer det?
Når du som ansatt bekymrer deg for et barn, så er du forpliktet til å ta initiativ til handling. I samråd med egen
leder og barnets foreldre, må du undersøke om noen allerede koordinerer innsats rettet mot barnet. Oppdraget
som koordinator handler i første omgang om å skaffe oversikt. En annen viktig oppgave er å innhente informert
samtykke slik at tverrfaglig samarbeid kan finne sted (se punkt 4.3 og vedlegg 3). Felles for all koordinering er å
sikre at aktuelle parter følger opp avtalte oppgaver for å nå et felles mål.

Hvem som innehar koordinator-rollen, og hvilke oppgaver som følger med rollen vil variere ut fra utfordringens
omfangog alvorlighetsgrad.

Koordinator forventes ta initiativ til å etablere en stafettlogg.

Se punkt 4.4 hva som forventes av deg som stafettholder.

4.3 Informert samtykke
Vi er avhengige av tillatelse for å kunne samarbeide på tvers av tjenester. Ofte tenker foreldre at tjenester
automatisk samarbeider og utveksler informasjon segimellom. Slik er det ikke i praksis.

Et informert samtykke skal sikre at barnets foreldre vet hvilke opplysninger som blir utvekslet, i hvilken
tidsperiode, mellom hvem, og hva opplysningene skal brukes til. Samtykket må være informert og skriftlig, eller
nedtegnes etter at det er gitt muntlig.

Det er den eller de som har foreldreansvar for barnet som har rett til å samtykke på vegne av barnet. Når
barnet er fylt 7 år skal barn høres, og det skal legges økende vekt på barnets mening ut fra alder og modenhet.
Fra 12 år skal barnets mening tillegges stor vekt. Dette i hht. Lov om barn og foreldre, § 30-33.

Samtykkeskjema, se vedlegg.
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4.4 Elektronisk stafettlogg eller individuell plan
For å sikre helhetlig og målrettet innsats benytter vi oss av stafettlogg fra Visma Flyt SamPro. Stafettlogg kan
være til nytte dersom barn ikke har rett på individuell plan, men likevel har behov for koordinert hjelp.

Formålet med stafettlogger å sikre at det ikke blir brudd i hjelpetilbudet fra kommunen og å samordne
kommunens tjenestetilbud. Det betyr at loggen følger brukeren uavhengig av hvem som til enhver tid tilbyr
tjenester. Stafettloggkan opprettes av stafettholder/koordinator, og fungerer som en kortfattet oversikt over
ansvarsfordeling, målsetting og tidsfrister, med mer. Foreldre (eventuelt ungdommen) må samtykke til hvem
som gis tilgang til loggen. Stafettloggen kan når som helst avsluttes, og et samtykke kan trekkes tilbake.

Den elektroniske stafettloggen er utformet med utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter, og er utformet i
henhold til datatilsynets krav om behandling av personopplysninger. Eventuell utskrift av logg må oppbevares
etter de samme reglene.

Oppgavene for stafettholder kan være å:

koordinere den samlede innsatsen for det enkelte barn
innkalle til tverrfaglige samarbeids- og koordineringsmøter
sette dagsorden for møtene
innkalle til ad hoc-møter ved uforutsette eller plutselig oppståtte behov
ha ansvaret for å lede de tverrfaglige samarbeids- og koordineringsmøtene
ha ansvaret for å introdusere nye parter i samarbeidet
ha ansvaret for å gi beskjed til den/de som ikke lenger er nødvendige i innsatsen
ha ansvar for å involvere barn og foreldre i det tverrfaglige samarbeidet
fungere som sentral kontaktperson og koordinator
loggføre (eller har ansvar for at en annen gjør det)
peke ut en som følger med på utviklingen til den loggen gjelder

Før du går i gang med å etablere statfettlogg; sjekk ut om dette allerede er gjort. Foreldrestøttekoordinator
kan bistå degmed dette.

TIPS: Se eksempel fra Skaun kommune HER (https://youtu.be/YR31UJTEAdU)

Elektronisk individuell plan: Gjennom det nettbaserte verktøyet Visma Flyt SamPro går man i Fauske vekk fra
det tradisjonelle papirformatet på individuelle planer. Slik kan vi alltid ha en oppdaterte plan lett tilgjengelig.
Med få tasteklikk kan man få oversikt over hva som tidligere har skjedd, hva som er planlagt framover, og hvem
det er som har ansvaret for gjennomføringen. Det er planeier sammen med koordinator som styrer hvem som
skal få tilgang til planen og til hvilken informasjon.

I Fauske kommune er det koordinerende enhet (tildelingskontoret) som kan innvilge søknad om individuell
plan.

https://www.visma.no/helse-og-omsorg/sampro/
https://youtu.be/YR31UJTEAdU
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5. Når samarbeidet ikke fungerer
Det er ikke alltid samarbeidet fungerer. Det kan være uklart hvem som har ansvaret, hvem som skal koordinere
innsatsen, og hvem som skal gjøre de ulike oppgavene knyttet opp til barnet og/eller familien. Noen ganger er
målet uklarteller man ser ikke hvorfor deti det hele tattskal samarbeides. I verste fall tar oppfølgingen slutt
fordi samhandlingen ikke fungerer.

Fragmentert innsats og oppfølgingsbrudd kan oppleves frustrerende og vanskelig for deg som ansatt, men det
er barnet som blir sviktet. Om samhandling mangler eller ikke er god nok, så er vi nødt til å snakke om det som
ikke fungerer og finne ei løsning. Samtidig som at alle ansatte har et individueltansvar, så er detledere på alle
nivå som har et særskilt ansvar for å sikre tverrfaglig samhandling.

Fungerer ikke samarbeidet? Snakk med leder.

Ta a den ring og la den vandre

Fra den ene til den andre

Ringen er skjult, den sees ei

Nå er ringen … IKKE HOS MEG!
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6. Samahandlingsnivå
Samhandling må foregå i ulike kontekster og på ulike nivå. I Fauske ønsker vi at det samhandles så tidlig som
mulig, og på lavest mulig nivå.

6.1 Tiltakstrappa
For å gjøre det enklere for ansatte og
for familier å orientere seg i
hjelpeapparatet så er det utarbeidet
ulike rutiner og prosedyrer. Gjennom
tiltakstrappa kan vi belyse
«hovedstrukturen» i hvordan sikre
tidlig innsats og samhandling.

Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som blant annet skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide,
barn og ungdommer. Tilbud rettet mot barn og deres familier samordnes og samlokaliseres i ett og samme hus.
Fra høsten 2020 vil Familiens hus bestå av helsestasjon og skolehelsetjeneste, barneverntjeneste og PPT.

Tiltakstrappa belyser «hovedstrukturen» i hvordan sikre tidlig innsats og samhandling.

Figur 5 Tiltakstrappa er tuftet på BTI-
modellen , og må sees i sammenheng med
TIMS-handlingssirkel. TIMS-handlingssirkel
utgjør nivå 0 og nivå 1 i tiltakstrappa.

Formatert: Skrift: (Standard) Calibri

Formatert: Skrift: (Standard) Calibri

Formatert: Skrift: (Standard) Calibri
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6.2 TI M S-Fauske; kommunens egen samhandlingsmodell
- TIMS-handlingssirkel
- TIMS-teamet

o TIMS- tverrfaglig team (Barnehage)
o TIMS-minoritet

Som ledd i modellkommunesatsingen (2007-2014) ble det utviklet en kommunal samhandlingsmodell for
systematisk og langsiktig oppfølging av barn i risiko: TIMS-Fauske (Tidlig Intervensjon –
Målrettet Samhandling). Den lokale modellen har alle barn i alderen 0- 20 år som målgruppe.

TIMS-modellen består av ulike komponenter. Den mest omfattende komponenten er kommunens
tverrfaglige team; TIMS-teamet. Teamets deltakeren representerer ulik kompetanse, og utfyller hverandre slik
at man oppnår ønsket effekt i forhold til både kunnskap og utøving. Team-ressursene (6 deltakere) hentes fra
ulike tjenester i barne- og familieenheten, samt enhet skole. TIMS-teamet skal være en ressurs for både ansatte
i samhandlingsområdet, og for foreldre direkte.

Teamet skal ha fokus på samarbeid og refleksjon, og selv utgjøre en andel av tiltakene som kommunen tilbyr.
Formål med TIMS-Fauske:

- Fremme undring og refleksjon
- Oppdage barn i risiko
- Tidlig intervensjon; oppdage tidlig, håndtere tidlig
- Trygge ansatte i å handle
- Kompetanseheving
- Systematisere innsats
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Er det noe du lurer på knyttet til TIMS-Fauske? Ta kontakt med Foreldrestøttekoordinator, Familiens hus -
Fauske

6 TIMS-teamet, 2020: Psykiatrisk sykepleier Merethe, familieveileder Trine, pedagogisk-psykologisk rådgiver Lisbet, skolefaglig rådgiver
Erik, foreldrestøttekoordinator og helsesykepleier Mariell ogforeldreveileder Merete.

7. Begrepsavklaring:

Styringsgruppe oppvekst/kultur: Det er nedsatt en Kommunal styringsgruppe som skal arbeide for
sammenhengende og helhetlige tjenester til barn, unge og familier i kommunen. Styringsgruppen ledes av
kommunalsjeffor oppvekst og kultur. for samhandlingsområdet for oppvekst og kultur. Enhetene innen
samhandlingsområdet skal være representert med enhetsleder i styringsgruppen. I tillegg består gruppen av
folkehelserådgiver og foreldrestøttekoordinator.

TIMS-Fauske: Kommunens samhandlingsmodell utviklet i forbindelse med modellkommuneforsøket (2007-
2014). TIMS er forkortelse for Tidlig innsats –målrettet samhandling.

Styringsgruppen skal arbeide for sammenhengende og helhetlige tjenester til barn, unge og familier i
kommunen. Arbeidet skal være innovativt og langsiktig, og alle nye prosjekter innen samhandlingsområdet skal
godkjennes av styringsgruppen. Styringsgruppen skal ha oversikt over positive og negative faktorer som kan
virke inn på helsen til barn/unge og familier i kommunen.

TIMS--handlingssirkel utgjør ett av elementene i TIMS-modellen. Handlingssirkelen skisserer opp forventet
handlingsløp når det kommer til systematisk innsats rettet mot barn og deres familier.p omkring barn/ungdom i
Fauske. Gjennom handlingssirkelen ønsker man å sikre at det jobbes systematisk, helhetlig og tverrfaglig. Om
man som ansatt er usikker på hvilke handlingsmuligheter man har, skal TIMS-teamet kunne bistå/assistere.

Formatert: Skriftfarge: Automatisk

Formatert: Skriftfarge: Automatisk
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TIMS-teamet er et supplement til kommunens øvrige støttetjenester, og har som formål å sikre tidlig hjelp og
samhandling. og skal ved behov kunne sluse sak til riktig instans. TIMS-handlingssirkelen er gjeldene for hele
oppvekstområdet.

TIMS-team og Tiltaksråd utgjør elementer av TIMS-modellen. TIMS-teamet er et lavterskeltilbud til foreldre og
ansatte i kommunen, og har som formål å sikre tidlig hjelp og samhandling. Enhetsleder og avdelingsledere fra
Barne- og familieenheten utgjør Tiltaksrådet. Tiltaksrådet skal kunne gjøre løpende vurderinger og
prioriteringer knyttet til barn/familier som vil ha behov for langsiktig hjelp fra flere tjenester..

Familiens hus er en er et tverrfaglig kommunalt tilbud som blant annetskal ivareta psykisk og fysisk helse hos
gravide, barn og ungdommer. Tilbud rettet mot barn og deres familier samordnes ogsamlokaliseres i ett og
samme hus.

Skolehelsetjeneste og helsestasjon er kjent som Fauske Familiesenter.

Tiltakstrappa belyser «hovedstrukturen» i hvordan sikre tidlig innsats og samhandling.

VEDLEGG
Vedlegg 1: Lover og plandokumenter som ligger til grunn for oppvekstområdet:

Vedlegg 2: Beskrivelse av tjenesteområder/enheter

Vedlegg3: Samtykkeskjema

Vedlegg 4: TIMS-handlingssirkel

Vedlegg 5: Virksomhetsplan, mal

Vedlegg 6: Laget rundt barnet –illustrasjon

Vedlegg 7: Bakgrunn for kommunens modell «Laget rundt barnet»

Vedlegg 8: Samhandlingsarenaer i Fauske kommune

Vedlegg 1: Lover og plandokumenter som ligger til grunn for oppvekstområdet:

Nivå Plandokument
Overordnet Kommuneplanens samfunnsdel

Økonomiplan (strategi-/handlingsdel)

Formatert: Skrift: Fet
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Andre styringsdokumenter
Oversiktsdokumentet Folkehelsa i Fauske
Boligsosial handlingsplan
Familiens hus
Rammeplan for barnehagen

Lovverk

Nasjonale
føringer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Lov om barn og foreldre (barnelova)
Lov om barnehager (barnehageloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Lov om barneverntjenester (barnevernloven)
FNs barnekonvensjon
Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturloven)
Lov om folkebibliotek (Folkebiblioteksloven)

Feltkodeendret

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100
https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108
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Vedlegg 2: Beskrivelse av tjenesteområder/enheter

Familiens hus består av helsestasjon og skolehelsetjenest, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og
barneverntjeneste. Tjenestene er samlet i ett og samme bygg, og skal utfylle hverandre i forhold til tiltaksnivå.

Huset er primus motor for folkehelsestrategien Foreldrestøtte, og skal være en møteplass for voksne, barn og
ungdom.

Avdeling Beskrivelse Målgruppe Merknad
Helsestasjon og
skolehelsetjeneste

Lavterskeltilbud til barn, ungdom,
deres familier og øvrige nettverk.

- Svangerskapsomsorg
- Helsestasjon
- Skolehelsetjeneste
- Helsestasjon for ungdom
- Foreldrestøtte
- Familieveileder

Universelt
nivå; for alle!

Pedagogisk psykologisk
tjeneste (PPT)

PPT skal være sakkyndig instans i
spørsmål om behov for
spesialundervisning og
spesialpedagogisk hjelp.

Selektert
nivå; for
noen

Barneverntjeneste Barneverntjenesten skal ivareta de
mest utsatte barna –herunder søke
å avdekke omsorgssvikt/vansker så
tidlig at varige problemer kan
unngås, og sette inn tiltak i forhold til
dette.

Indikert nivå;
for noen få

Barnehage: Fauske kommune har i 2020 fem kommunale og fem ikke-kommunale barnehager. Kommunen
tilbyr full barnehagedekning for barn med rett til barnehageplass. Driften bygger på felles verdigrunnlag og
rutiner i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Alle barn skal gis like muligheter for en trygg og god
oppvekst, og barnehagen skal videreutvikle et tett og godt samarbeid med hjemmet. Barnehagen skal ivareta
barnas og foreldrenes behov for et godt tilbud preget av omsorg, lek, læring og danning.

Skole: Fauske kommune består av tre skolesentre med en skole i Sulitjelma, to skoler i Fauske sentrum og en
skole i Valnesfjord. Fauskeskolene bygger på et felles verdigrunnlag som skal sikre alle elevene like muligheter
til en trygg og god oppvekst, opplæring og sosial utvikling. Skolene skal jobbe helsefremmende, forebyggende
og utviklende. Den kulturelle skolesekken driftes av kulturskolen i samarbeid med grunnskolene.

Skolefritidsordning (SFO): Det kommunale SFO-tilbudet bygger på kommunens felles verdigrunnlag og
tjenesten sikres gjennom vedtekter for SFO. Skolefritidsordningen legger til rette for lek, kultur-og
fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna. SFO gjelder for 1. –4. års trinn
og barn med særskilte behov til og med 7. års trinn. Barna skal lære å utvikle basiskompetanse for sosialt
samspill med barn og voksne gjennom lek og læring. Kulturskolen tilbyr gratis kulturskoletilbud på skolene i
SFO-tiden.

Skolehelsetjeneste i videregående skole

Fauske videregående skole har ca. 500 elever, herav ca. 100 elever som er hybelboere. Skolen har
landsdekkende linjer som gjør at mange ungdommer kommer til kommunen vår som elever. Dette utfordrer
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kommunen i forhold til aktivitetstilbud og inkludering i et forebyggende perspektiv. Inkludering er viktig for at
både den lokale og tilflyttede ungdom opplever Fauske som et godt sted å være.

Samarbeid mellom videregående skole, kommunale tjenester og frivillige organisasjoner skal bidra til å gjøre
ungdomstiden trygg og god for elever. Rutiner formaliseres gjennom samarbeidsavtaler. Målrettet miljøarbeid
skal forebygge frafall i skolen, mistrivsel blant elever, og stimulere til trygg og god ungdomstid. Frivillige lag og
foreninger spiller en sentral rolle i å tilby fritidstilbud for de unge.

Ungdommen er en ressurs og er viktige for utviklingen av Fauskesamfunnet. For å få disse til å etablere seg på
Fauske må det legges til rette for arbeidsoppgaver, godt kulturtilbud, en trygg kommune og inkluderende
holdninger.

Kultur er av stor betydning for innbyggerne i et folkehelse-, forebyggende- og holdningsskapende perspektiv.
Kultur skal kjennetegnes med tilbud, tjenester og opplevelser som gis med kvalitet, omsorg, respekt og
entusiasme. Enheten samarbeider blant annet medskolene, Nordlandsmuseet, kunstnere, Frivilligsentralen og
frivillige organisasjoner for å gi barn og unge en utviklende og skapende tilværelse.

Avdeling Beskrivelse Målgruppe
Kulturskolen Et ressurssenter som gir opplæring i kunstfag, og

som gir barn, unge og voksne mulighet til å ta i
bruk og å utvikle skapende og kreative evner ut fra
sine forutsetninger

Universelt nivå; for alle

Fritidsklubb Legger til rette for at alle barn/ungdommer skal få
ei meningsfull fritid

Universelt nivå; for alle

Bibliotek Folkebiblioteket skal fremme opplysning,
utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom
aktiv formidling og ved å stille bøker og andre
medier gratis til disposisjon for alle som bor i
landet. Folkebiblioteket er en uavhengig
møteplass og arena for offentlig samtale og debatt
og skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt
på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Universelt nivå; for alle

Kino Skal gi alle barn og unge mulighet til å oppleve
filmens magi både som en ren
underholdningsfaktor og som et middel til
opplevelse og læring

Universelt nivå; for alle

Tilrettelagte idrettsanlegg Idrettshaller, svømmehaller, baner og anlegg er
viktig både for organisert og uorganisert aktivitet
for barn og unge.

Universelt nivå; for alle

Frivilligsentralen Organiserer aktiviteter for både unge, voksne og
eldre. Aktivitetene organiseres enten alene,
gjennom samarbeid med andre eller ved å sluse
frivillige til andre organisasjoner.

Universelt nivå; for alle

Frivilligsentralen er organisert som en autonom del av Fauske kommune. Styret handler på vegne av vedtak i
årsmøte. Sentralens ansatte er en del av enhet kultur, der enhetsleder kultur har arbeidsgiveransvar.
Frivilligsentralen er et samarbeidsorgan for frivillig arbeid i Fauske, og et ressurssenter for lag og foreninger i
hele kommunen. Frivilligsentralen er først og fremst et tilbud til de som ønsker å delta i et frivillig
nærmiljøarbeid. Frivilligsentralen organiserer aktiviteter for både unge, voksne og eldre. Aktivitetene
organiseres enten alene, gjennom samarbeid med andre eller ved å sluse frivillige til andre organisasjoner.
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Vedlegg 3: Samtykkeskjema
SAMTYKKE-ERKLÆRING

Underskriftav denne samtykkeerklæringen innebærer at det kan utveksles relevant og nødvendig informasjon
vedrørende (barnets navn): ______________________________________________

Det skal bare gis informasjon og opplysninger som har betydning for behandlingen og oppfølgingen i en gitt
periode. Det er samtidig et krav at informasjonen og opplysningene holdes innenfor de instanser som det er
nødvendig å ha samarbeid med. Hensikten er å bidra til best mulig bistand og oppfølging fra hjelpeapparatet og
andre instanser involvert.

Misbruk av informasjon og opplysninger om enkeltpersoner er straffbart. Brudd på ovennevnte samtykke og
på gjeldende lovverk er straffbart.

Kryss av her for samtykke til samarbeid med alle nødvendige, eller kryss / spesifiser nedenfor:

Kryss Evt. navn på personer:
Nav
Psykisk helsetjeneste
Barneverntjeneste
Skolehelsetjeneste
Helsestasjon/Familieveileder
Legetjeneste
Hjemmetjeneste/Hj.sykepleie
Kulturenheten
Skole
Barnehage
Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP)
Barne- og ungdomspsykiatrisk
poliklinikk(BUP)
Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT)
Sosiallærer
Flyktningtjenesten
Andre

Samtykket gjelder fra _____________til _____________

Underskrift: ___________________________________________________Dato: __________________

Evt. foresattes underskrift: ______________________________________________________________

Denne samtykkeerklæringen er klargjort/innhentet av : ______________________________________

Tjenestested: _________________________________________________________________________

Kopi av dette samtykket kan sendes involverte/samarbeidende parter. (Stryk om det ikke passer)
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Vedlegg 4: TI M S-handlingssirkel

TIMS-Fauske, Tidlig Intervensjon – Målrettet Samhandling
Kommunal samhandlingsmodell for tidlig innsats i Fauske
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Vedlegg 5: Virksomhetsplan, mal

En virksomhetsplan definerer formål, hovedmål og tiltak i en virksomhet. Den tydeliggjør virksomhetens formål
internt og eksternt, og gjør detlettere å prioritere. Med andre ord er en virksomhetsplan et verktøy for
organisering og handling. Hver enheti oppvekst og kultur skal ha sin egen, felles virksomhetsplan.

Følgende punkter skal som et minimum være med i enhetens virksomhetsplan:

1) Om enheten
2) Interne og eksterne planer og lovverk som forplikter enheten
3) Overordnet målsetting/satsningsområder for perioden åååå-åååå
4) Visjon for enheten
5) Verdier/verdigrunnlagfor enheten
6) Status og utfordringer for kommende år

a. Bemanning
b. Sykefravær
c. Samarbeid

d. Modellen har sitt utspring i 0-24-samarbeidet som er et statlig samarbeidsprosjekt. Det finnes
flere ulike illustrasjoner som forsøker vise hvor helthetlig det kan tenkes i forsøk på å hjelpe
barn og barnas familier.

e. Resultater
f. Kompetanseheving
g. Bygningsmasse

7) utviklingsmål og tiltaksplan for kommende år (årshjul)
a. Mål og delmål/satsningsområder (i tråd med egne/vedtatte planer)
b. tiltak for å nå mål og delmål
c. måleindikatorer, målemetode, ambisjonsnivå
d. tidsrom, frist for gjennomføring
e. ansvarsfordeling

8) evaluering
a. beskrivelse av når planen skal evalueres og hvordan tiltak og mål skal vurderes oppnådd,

rapportering, oppfølging av planen
9) oppsummering
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Vedlegg 6: Laget rundt barnet - illustrasjon
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Vedlegg 7: Bakgrunn for kommunens modell «Laget rundt barnet»
Modellen har sitt utspring i 0-24-samarbeidet som er statlig samarbeidsprosjekt. Det finnes flere ulike
illustrasjoner som forsøker vise hvor helthetlig det kan tenkes i forsøk på å hjelpe barn og barnas familier.

Eksempel hentet fra 0-24-samarbeidet.no
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Vedlegg 8: Samhandlingsarenaer i Fauske kommune
Her finner du eksempel på arenaer som kan utgjøre starten på eller være fortsettelsen av et samarbeid mellom
tjenester.

Tiltak/arena Deltakere Formål Nivå*
Familien hus – Fauske Et hus for alle

foreldre/omsorgsgivere, og for
særskilte brukergrupper

Et tverrfaglig kommunalt tilbud
som skalSikre tidlig innsats og
tverrfaglig hjelp til barn,
ungdom og familier.

0-1-2-3

S-team skole/Tverrfaglig
team skole

PPT
Kontaktlærer
Spesialpedagog
Foreldre
Helsesykepleier
Barnevern

Å bidra til tverrfaglig refleksjon
rundt elevers utvikling og
læringsutbytte, generell
tilpasset opplæring, tiltak og
vurdering for elever i
risikosonen.

1-2

TIMS-tverrfaglig
barnehage

Barnehagestyrer
Pedagogiske ledere
TIMS-teamet

Å bidra til tverrfaglig refleksjon.
Å øke handlingskompetansen
ute i barnehagene.

1

TIMS-teamet, ordinære
møter

TIMS-teamet
Foreldre
Ansatt (den som eier
undringen/bekymringen)

Å finne gode løsninger
sammen med familiene
gjennom tverrfaglig refleksjon.

1-2-3

Samarbeidsmøter Barnets/familiens representant
Ulike fagpersoner som er aktive i
arbeidet rundt barnet

Å kKoordinere arbeidet på
systemnivå, samt avklare
hvem gjør hva

2-3

Ansvarsgruppemøter (Barnet selv)
Foreldre
Ulike fagpersoner som har
kontakt med plan-eier

Å kKoordinere arbeidet med
individuell plan (IP)

3

Tiltaksråd Kommunalsjef
Enhetsledere i samhandlingsomr.
Aktuell avdelingsleder

Å sikre nødvendig koordinering
og disponering av ressurser og
tjenester i særskilte saker.

3

Digital arena:
Stafettlogg

Alle plan-eier ønsker med Å kKoordinere innsats 2-3

«Rett på sak» NAV
Ledende helsesykepleier
(Fam.hus)
Fauske vgs (OT)
Rektor grunnskole
Rus-og psykisk helsetjeneste
Miljø/habilitering

Å kKoordinere innsats, sikre
dialog og raskt finne støttende
tiltak for ungdom mellom 15-25
år.

3
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Meld. St. 6
(2019 – 2020)

Melding til Stortinget

Tett på – tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap i barnehage, skole og SFO

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 8. november 2019, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1  Mot en mer inkluderende barnehage, skole og SFO

1.1 Innledning

Alle barn fortjener en god start. Barn og unge 
skal oppleve å lære, leke, utvikle seg og mestre. 
Trygge rammer er viktig. Trygge barn som trives,
lærer bedre. 

Kunnskap gir den enkelte muligheter til å 
utvikle sine evner på best mulig måte og til å 
kunne leve et selvstendig liv. Kunnskap er også 
avgjørende for samfunnsutviklingen, og det er 
selve grunnlaget for demokrati, verdiskaping og 
velferd. Gode barnehager og skoler som løfter alle 
barn uavhengig av bakgrunn, er de viktigste 
bidragene for å skape et samfunn med små for-
skjeller og like muligheter for alle.

Et bærekraftig velferdssamfunn forutsetter at 
flere deltar i arbeidslivet, og at flere står lenger i 
arbeid. Derfor satser regjeringen på utdanning og 
kunnskap for alle. Tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap er avgjørende for å sikre at alle barn og 
unge kan nå sine drømmer og ambisjoner. Regje-
ringen har som mål at alle barn og unge skal ha 
like muligheter til allsidig utvikling og læring, uav-

hengig av bakgrunn og forutsetninger. Vi skal ha 
et utdanningssystem som bidrar til at alle kan opp-
leve mestring og verdien av kunnskap og felles-
skap.

Barnehagen og skolen skal tenne gnisten som 
trengs for at barn og unge skal utvikle seg og 
lære, få et godt liv og bli godt rustet til utdanning 
og jobb. Læreplanverket definerer fem grunn-
leggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, 
muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. 
Målet er at alle elever skal mestre de grunn-
leggende ferdighetene når de går ut av grunn-
skolen. Vi vet at dette har stor betydning for om 
de gjennomfører videregående opplæring. Regje-
ringen har som mål at innen 2030 skal 90 prosent 
av elevene som begynner i videregående opp-
læring, fullføre og bestå.1 For å nå dette målet er 
et viktig skritt på veien at 5 000 flere skal fullføre 
videregående opplæring hvert år innen 2025. 

1 Tall fra SSB 2019 viser at av de som begynte i videregående 
opplæring i 2013, fullførte 75,3 prosent innen fem år.
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Barnehagen og skolen skal bidra til at barn og 
unge blir trygge og trives. Barn og unge tilbringer 
en stor del av oppveksten i barnehage, skole og 
skolefritidsordning (SFO). Der erfarer de opp-
turer og nedturer. De faller og slår seg, krangler 
og strever. De lærer seg å klatre øverst i treet, 
knekker lesekoden, opplever mestring og får 
venner for livet. Barnehagen, skolen og SFO skal 
gi en god ramme for allsidig utvikling. Barna og 
elevene skal møte tydelige forventninger og få 
hjelp til å takle både medgang og motgang. Barna 
og elevene må ha voksne rundt seg som gir støtte 
og omsorg, enten de må ha hjelp til å finne seg en 
venn, delta i lek eller lære seg å lese, skrive og 
regne og forstå samfunnet vi lever i. Barn og 
elever får det beste grunnlaget for å utvikle seg 
sosialt og faglig, hvis de opplever at de er en verdi-
full del av fellesskapet og blir godtatt som de er. 
De skal føle at de hører hjemme i samfunnet, og at 
det er bruk for dem og de perspektivene og 
meningene de har.

Staten har særlige forpliktelser til å trygge 
samiske barns oppvekstsvilkår og deres religiøse, 
kulturelle og språklige rettigheter. Samisk og 
norsk er likeverdige språk. Opplæringsloven 
regulerer retten til samisk opplæring. Loven gir 
rettigheter til opplæring i lulesamisk, sørsamisk 
og nordsamisk.2 

Barn som har behov for det, har rett til å få 
spesialpedagogisk hjelp, uavhengig av om de går i 
barnehage eller ikke. Elever som ikke har eller 
som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det 
ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesial-
undervisning. Elever som har tegnspråk som 
førstespråk eller som etter sakkyndig vurdering 
har behov for slik opplæring, har rett til opplæring 
i og på tegnspråk. I tillegg er det egne rettigheter 
for barn og elever fra nasjonale minoriteter, mino-
ritetsspråklige barn og elever, og barn og elever 
som trenger alternativ og supplerende kommuni-
kasjon.

Ansatte med god kompetanse og nære relasjo-
ner til barna og elevene er avgjørende for at vi får et 
inkluderende og godt utdanningsløp for alle. Barne-
hager og skoler skal, i samarbeid med det lokale 
støttesystemet, være rustet til å møte mangfoldet 
blant barn og elever. Et lokalt støttesystem kan 
bestå av for eksempel pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (PP-tjenesten) og helsestasjons- og skole-
helsetjenesten. Barnehage, skole og støttesystemet 
skal samarbeide om å yte tjenester til barn og unge 
med ulike behov. Et fellestrekk for de viktigste til-
takene i meldingen er å bringe kompetansen nær-

mere barna og elevene. For å få til dette vil regje-
ringen blant annet satse på kompetanseutvikling i 
barnehager og skoler og i PP-tjenesten, og på å 
bedre samarbeidet mellom barnehager, skoler, 
SFO og det lokale støttesystemet. 

Tidlig innsats, inkludering og et godt tilpasset 
pedagogisk tilbud er bærende prinsipper for 
regjeringens arbeid med å forbedre utdannings-
systemet vårt. Regjeringen har de siste årene tatt 
betydelige grep for å legge til rette for at vi skal ha 
barnehager og skoler som gir muligheter for alle, 
jf. blant annet Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek 
og læring – Bedre innhold i barnehagen og Meld. 
St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kva-
litet i skolen:
– Ny rammeplan for barnehagen tydeliggjør 

barnehagenes forpliktelser, ansvar og roller og 
foreldres rettigheter.

– Ny bemanningsnorm for barnehager stiller et 
minimumskrav om at barnehagene har en 
bemanning som tilsvarer minimum én voksen 
per tre barn under tre år og én voksen per seks 
barn over tre år.

– Skjerpet pedagognorm for barnehagene inne-
bærer at det skal være minst én pedagogisk 
leder per syv barn under tre år og minst én 
pedagogisk leder per fjorten barn over tre år. 
Barn skal regnes som tre år fra 1. august det 
året de fyller tre år. 

– Moderasjonsordninger og ordninger med 
gratis kjernetid gir flere mulighet til å sende 
barna i barnehagen.

– Regional ordning for kompetanseutvikling i 
barnehagen og desentralisert ordning for 
kompetanseutvikling i skolen bidrar til å styrke 
det lokale arbeidet med kvalitetsutvikling.

– Oppfølgingsordningen sørger for at kommu-
ner som over tid har svake resultater på 2 Jf. opplæringsloven § 6-2 første ledd.

Boks 1.1 Mål for bærekraftig 
utvikling

Utdanning er et prioritert område for regjerin-
gen både nasjonalt og i utviklingspolitikken. 
Sammen med alle FNs medlemsland har 
Norge vedtatt 17 mål for bærekraftig utvikling 
frem mot 2030, og vi har lagt en arbeidsplan 
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene. En inkluderende, 
rettferdig og god utdanning for alle er en 
viktig del av denne planen. 
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sentrale områder i opplæringen, får tilbud om 
støtte og veiledning.

– Forskningsrådet har fått i oppgave å lyse ut 
midler til forskning på effekter av tiltak for økt 
kvalitet i barnehage og skole. 

– Kommunene har fått plikt til å tilby intensiv 
opplæring til elever som henger etter i lesing, 
skriving eller regning på 1.–4. trinn.

– Flere lærerspesialiststillinger bidrar til flere 
karriereveier i skoler og styrker det profesjo-
nelle læringsfellesskapet.

– Plikt til samarbeid mellom barnehager og 
skoler og plikt til samarbeid mellom skoler og 
andre kommunale tjenester gir bedre sammen-
heng mellom tilbudene.

– Grunnskolelærerutdanningene har blitt fem-
årige masterutdanninger.

– Det har blitt satset stort på å videreutdanne 
lærere.

– Lærernormen fastsetter at det maksimalt skal 
være 15 elever per lærer på 1.–4. trinn og mak-
simalt 20 elever per lærer på 5.–10. trinn. 

Regjeringen mener at disse, og en rekke andre 
igangsatte tiltak, vil bidra til å forsterke den posi-
tive utviklingen i barnehager og skoler. Denne 
meldingen bygger videre på og forsterker den 
politikken som regjeringen har ført. Den bygger 
også videre på kunnskapsgrunnlaget i de nevnte 
stortingsmeldingene. Derfor er det i hovedsak 
kunnskapsgrunnlaget fra nye rapporter som 
omtales i denne meldingen. Det gjelder særlig 
rapportene Inkluderende fellesskap for barn og 
unge fra ekspertgruppen for barn og unge med 
behov for særskilt tilrettelegging (Nordahl-
rapporten) og NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre 
læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og 
utdanningsløp fra Stoltenberg-utvalget. I arbeidet 
med meldingen har vi vurdert Nordahl-rapporten 
i sin helhet og enkelte av forslagene i Stoltenberg-
utvalgets rapport. Øvrige forslag fra Stoltenberg-
utvalget følges opp i andre prosesser. Den nasjo-
nale evalueringen av SFO Lek, læring og ikke-peda-
gogikk for alle, er også et viktig grunnlag, særlig 
for delen om SFO. Rapporten fra FN-komiteen for 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjons-
evne (CRPD)3, fra første evaluering av Norges 
samlede innsats på inkluderingsområdet, er også 
et kunnskapsgrunnlag for meldingen, se boks 1.2.

Denne meldingen handler først og fremst om 
barnehager, grunnskoler og SFO, men flere tiltak 
gjelder også videregående opplæring. Støtte-
systemene som samarbeider med barnehager og 

skoler, er også omfattet av meldingen. Flere tiltak 
i meldingen vil dessuten ha betydning for voksne 
med rett til opplæring. Meldingen omhandler 
barnehage- og opplæringstilbudet til alle barn og 
unge, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger 
for å lære. 

1.2 For store kvalitetsforskjeller

Mange barnehager og skoler har inkluderende 
fellesskap og følger opp barn og elever på en god 
måte. Mye har gått riktig vei i barnehager og sko-
ler de siste årene. Vi har likevel store utfordringer 
å ta tak i. Ikke alle barn og elever får den hjelpen 
de trenger. Mange får hjelp for sent og møtes med 
for lave forventninger. Det betyr at mange barn og 
elever har en hverdag der de ikke blir sett og for-
stått, og der de utvikler seg og lærer mindre enn 
de kunne gjort med et bedre tilrettelagt peda-
gogisk tilbud. Det er alvorlig. Disse barna og 
elevene kan oppleve at de ikke har det godt og 
trygt i barnehagen eller på skolen, og at de ikke 
er en verdifull del av fellesskapet.

Nordahl-rapporten peker på at for mange barn 
og unge med behov for særskilt tilrettelegging 
ikke får den hjelpen de trenger, og at de for ofte 
blir tatt ut av barnegruppen og klassefellesskapet 
for å få et eget tilbud. Noen er alene med en vok-
sen, mens andre er i mindre grupper. Nordahl-
rapporten fremhever også at barn og elever med 
vedtak om spesialpedagogiske tiltak for ofte opp-
lever at de møter voksne uten relevant kompe-
tanse. Rapporten er klar på at PP-tjenesten bruker 
for lite tid sammen med barna og elevene. 
Nordahl-gruppen foreslår store endringer i 
utdanningssystemet for å oppnå at kompetansen 
kommer nærmere barna og elevene.4 

Stoltenberg-utvalgets rapport viser at det er 
tydelige forskjeller mellom hvordan jenter og gut-
ter presterer på alle nivåer i utdanningssystemet. 
Gutter er overrepresentert i statistikken over 
spesialpedagogiske tiltak, de har i gjennomsnitt 
færre grunnskolepoeng enn jenter, og flere gutter 
enn jenter fullfører ikke videregående opplæring. 
Stoltenberg-utvalget foreslår tiltak som skal for-
bedre tilbudet til alle, både gutter og jenter. De 
mener tiltak som rettes mot hele elevgruppen, vil 
gi bedre tilrettelegging for alle elevene.5 

Samiske barn og elever med behov for sær-
skilt tilrettelegging har ikke god nok tilgang til 
læremidler, læringsressurser og kartleggings-

3 FN 2019.

4 Nordahl et al. 2018.
5 NOU 2019: 3.
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materiell på samisk. I tillegg er det mye som tyder 
på at det er store variasjoner i støttesystemets 
(PP-tjenestens) kunnskap om samisk språk og 
kultur, noe som er viktig for å kunne gi samiske 
barn et godt tilrettelagt og spesialpedagogisk 
tilbud.

Det er for store kvalitetsforskjeller mellom 
barnehagene, mellom skolene og mellom SFO-
ene. Vi har mange gode barnehager, men det er 
også for mange som ikke gir et godt nok tilbud.6

Hvilken kommune elevene bor i, og hvilken 
skole de går på, har betydning for hvor mye de 
lærer på skolen.7 Det er også store forskjeller 
mellom SFO-ene. En del SFO-er har klare peda-

gogiske planer og fyller ordningen med godt inn-
hold for barna, mens andre har satset mindre på 
innhold. Mange SFO-er er for dårlige til å til-
passe tilbudet for barn med behov for særskilt til-
rettelegging.8

For mange elever har et for høyt fravær fra 
grunnskolen, og det fortsetter for mange når de 
starter i videregående opplæring.9 Noen utvikler 
også skolevegring. Høyt fravær kan få store 
konsekvenser for elevene det gjelder, og det kan 
bli vanskelig å fullføre videregående opplæring.10

Selv om en stadig større andel av elevene fullfører 
videregående opplæring, er det fremdeles én av 
fire elever som ikke fullfører i løpet av fem år. Det 
er også store forskjeller mellom fylkene.11 Elever 
og lærlinger som fullfører videregående, får bedre 
muligheter i arbeidslivet senere i livet. 

1.3 Tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap

I denne meldingen presenterer regjeringen kon-
krete tiltak for å bedre utdanningssystemet. 
Regjeringens tiltak vil ikke i seg selv være nok 
for å lykkes med tidlig innsats og en mer inklude-
rende praksis i barnehager og skoler. Kunn-
skapsgrunnlaget for meldingen viser at praksis 
ikke er tråd med regelverket alle steder. Vi er 
helt avhengige av at kommuner og fylkes-
kommuner arbeider målbevisst for inkludering 
og tidlig innsats, og at de innfrir kravene som 
ligger i regelverket. Til slutt i hvert kapittel har 
meldingen derfor en liste over forventninger til 
kommuner, fylkeskommuner og andre aktører 
som viser hva regjeringen mener er særlig viktig 
for at vi sammen skal nå målet om tidlig innsats 
og et inkluderende tilbud til alle. Kommuner og 
fylkeskommuner styres gjennom lov og forskrift 
slik det fremgår av kommuneloven § 2-1. For-
ventningspunktene som er rettet mot kommuner 
og fylkeskommuner, innebærer dermed i seg 
selv ingen nye rettslige forpliktelser. 

Nøkkelord for innholdet i meldingen er:
– kvalitet
– kultur
– kunnskap
– kompetanse
– kapasitet

6 Bjørnestad og Os 2018, Bjørnestad et al. 2019, Bjørnestad 
2019, Rege et al. 2018.

7 Utdanningsdirektoratet 2019c, Utdanningsdirektoratet 
2018b.

Boks 1.2 FNs konvensjon om 
rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD)

FNs konvensjon om rettighetene til menne-
sker med nedsatt funksjonsevne – CRPD – ble 
vedtatt av FNs generalforsamling i 2006, og 
Norge forpliktet seg til å følge konvensjonen i 
2013. Konvensjonens formål er å sikre at men-
nesker med funksjonsnedsettelser får oppfylt 
sine rettigheter, og den skal bidra til god inklu-
dering og til å hindre diskriminering. 

Komiteen for rettighetene til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne behandlet Norges 
første rapport i Genève 25. og 26. mars 2019. I 
sin endelige rapport har komiteen løftet frem 
positive utviklingstrekk og områder de er 
bekymret over. På utdanningsområdet er de 
for eksempel særlig bekymret for at en stor 
andel av spesialundervisningen tilbys av per-
sonale uten tilstrekkelig kompetanse. De løf-
ter videre frem behovet for å sikre inkludering 
av høy kvalitet og å styrke universell utfor-
ming av skolebygg. 

Norge skal innen medio 2023 rapportere 
om hva som er gjort for å følge opp rapporten 
fra komiteen. Status for gjennomføringen av 
tiltakene i denne stortingsmeldingen og andre 
relevante tiltak regjeringen vil utarbeide de 
nærmeste årene, vil være viktig for denne rap-
porteringen. 

8 Wendelborg et al. 2018.
9 Utdanningsdirektoratet 2019f.
10 Bratholmen 2018.
11 Skoleporten.udir.no. 
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Det er et overordnet mål å videreutvikle kvaliteten 
i barnehager og skoler, slik at alle barn og elever 
får lære, mestre og utvikle seg i inkluderende 
fellesskap. Bedre kvalitet på det ordinære tilbudet 
kan gi mindre behov for særskilte ordninger for 
enkeltbarn. Samtidig kan bedre kvalitet på den 
spesialpedagogiske innsatsen sikre at barn og 
unge får en bedre utvikling og lærer mer. Skal 
kvaliteten bli bedre, er kultur, kunnskap, kompe-
tanse og kapasitet sentrale faktorer.

For det første er det helt grunnleggende at 
alle barnehager og skoler har en kultur for inklu-
dering og tidlig innsats. En viktig forutsetning 
for dette er god ledelse på alle nivåer i kommu-
nen, fylkeskommunen og hos private barnehage- 
og skoleeiere. Regjeringen vil dessuten at stat-
lige mål og tiltak for barnehage- og skoleutvik-
ling skal ha inkludering som et grunnleggende 
premiss.

For det andre er det behov for mer kunnskap 
om hva som skal til for å lykkes med å endre prak-
sis og gi et godt tilbud til alle barn og elever. Regel-
verket gir alle barn og unge viktige rettigheter. 
Flere rapporter og statlige tilsyn viser at barne-
hager, skoler og kommuner ikke alltid ivaretar 
sine forpliktelser og oppfyller barnas og elevenes 
rettigheter. Regjeringen vil styrke forskningen og 
legge til rette for at erfaringer kan deles på en mer 
systematisk måte. I denne meldingen har vi med 
flere eksempler på hvordan kommuner arbeider 
med tidlig innsats og inkludering. Disse eksem-
plene kan brukes som inspirasjon for andre 
kommuner, fylkeskommuner og private barne-
hage- og skoleeiere i deres arbeid med å utvikle en 
mer inkluderende praksis. 

For det tredje er kompetanse avgjørende. Det 
er allerede mye god kompetanse i barnehager og 
skoler og i støttesystemene, men det er for store 
variasjoner rundt i landet. Vi trenger et kompe-
tanseløft for å sikre et bedre tilpasset og mer 
inkluderende pedagogisk tilbud til alle barn uav-
hengig av hvor de bor. Regjeringen vil sette i gang 
en stor og langsiktig satsing for å heve kompe-
tansen i kommuner og fylkeskommuner. Satsin-
gen vil være særlig rettet mot barnehager, skoler 
og PP-tjenester. 

For det fjerde kan vi øke kapasiteten i utdan-
ningssystemet ved å organisere arbeidet bedre og 
bruke kompetansen der den gir størst nytte. 
Regjeringen vil styrke samarbeidet på tvers av fag-
områder og sektorer slik at kompetansen blir mer 
tilgjengelig for barna og elevene som trenger den. 
Med et sterkere lag rundt barna, elevene og 
lærerne kan vi få til gode helhetlige tilbud for alle 
barn og unge. 

1.3.1 Hva er inkludering?

Inkludering i barnehage og skole handler om at 
alle barn og elever skal oppleve at de har en natur-
lig plass i fellesskapet. De skal føle seg trygge og 
kunne erfare at de er betydningsfulle, og at de får 
medvirke i utformingen av sitt eget tilbud. Et inklu-
derende fellesskap omfatter alle barn og elever. 

Av og til er det nødvendig å gi et tilbud utenfor 
den vanlige barnehagegruppen eller utenfor den 
ordinære opplæringen for at det enkelte barn skal 
lære og utvikle seg på en måte som passer nettopp 
det barnet best. Det handler om fleksible løsninger 
for å oppnå inkludering. Det avgjørende er at barna 
og elevene opplever å få være seg selv i et inklude-
rende fellesskap og å få like muligheter som alle 
andre til å utvikle seg ut fra sine forutsetninger.

Barn og unge er forskjellige. De har ulik bak-
grunn og ulike interesser, erfaringer og forutset-
ninger, og de utvikler seg i ulikt tempo. Noen barn 
og unge har utfordringer som gjør at de trenger 
ekstra hjelp og støtte. Andre har spesielle evner 

Boks 1.3 Forpliktelser om 
inkluderende utdanning 

FNs barnekonvensjon slår fast at barnets 
utdanning skal bidra til å utvikle barnets per-
sonlighet, talenter og psykiske og fysiske 
evner så langt det er mulig. 

FN-konvensjonen om rettighetene til men-
nesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 
slår fast at alle har krav på en utdanning som 
er uten diskriminering og som gir alle de 
samme mulighetene. 

UNESCOs Salamanca-erklæring av 1994 
(Salamanca Statement and Framework for 
Action on Special Needs Education) legger 
vekt på at utdanningssystemene må ta hensyn 
til den store variasjonen i barnas egenskaper, 
forutsetninger og behov. Erklæringen vekt-
legger at utdanningen skal gis i inkluderende 
miljøer uavhengig av elevenes fysiske, intel-
lektuelle, emosjonelle og språklige bakgrunn, 
og uavhengig av sosial, kulturell og etnisk 
bakgrunn.

Norge har, med bakgrunn i urfolks særlige 
rettigheter, en særlig forpliktelse til å ivareta 
samiske barns og samiske foreldres inte-
resser, jf. Grunnloven § 108, barnekonven-
sjonen artikkel 30 og ILO-konvensjon nr. 169 
om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.
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eller høyt læringspotensial innenfor ett eller flere 
fag. Det innebærer at barnehager og skoler må til-
passe tilbudet slik at det ivaretar barn og elevers 
ulike forutsetninger.

I en tid preget av stadig raskere endringer og 
økende mangfold i samfunnet er barnehagene, 
skolene og SFO de viktigste fellesarenaene for 
barn og unge. Mangfold er en berikelse for barne-
hagene, skolene og SFO. Det gir barna og elevene 
mulighet til å utvikle toleranse og respekt for at vi 
er forskjellige, og til å lære om andre språk og 
kulturer. Inkluderende fellesskap i barnehager og 
skoler gir grunnlag for å ta vare på mangfoldet og 
videreutvikle demokratiet.

Noen barn og elever får i dag tilbud i spesial-
klasser eller spesialskoler. Mange som får et slikt 
tilbud, opplever større sosial tilhørighet med 
andre barn og elever der enn i et ordinært tilbud. 
Det er likevel et mål at alle barn og elever skal 
kunne oppleve god tilrettelegging og et inklude-
rende fellesskap i ordinære tilbud.

1.3.2 Hva er tidlig innsats?

Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra 
tidlig småbarnsalder, at barnehager og skoler 

arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak 
settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. 
Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordi-
nære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte 
tiltak. 

Grunnlaget for utvikling og læring blir lagt i 
barnas første leveår. Dersom barna utvikler et 
godt fundament disse årene, øker sannsynlig-
heten for en god utvikling videre. Det tilbudet 
barna får i barnehagen og de første årene i grunn-
skolen, legger grunnlaget for hvordan de lykkes 
videre i utdanning og arbeid. Det er derfor viktig 
at alle barn får tilgang til et godt tilpasset pedago-
gisk tilbud tidlig i livet. 

Når det oppstår nye behov underveis i utdan-
ningsløpet, skal barn og elever få rask hjelp og til-
rettelegging for å unngå at utfordringer vokser 
seg større. Det er viktig for at den enkelte skal 
oppleve seg som en verdifull del av fellesskapet og 
ha muligheter til utvikling og læring. Det er også 
verdifullt for samfunnet at alle får den hjelpen de 
trenger tidlig, slik at alle som har forutsetninger 
for det, kan utvikle seg til aktive samfunnsborgere 
som deltar i arbeidslivet og bidrar til verdiskapin-
gen i landet.

1.3.3 Forutsetninger for tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap

Det er et vanlig anslag at det til enhver tid er 15–
25 prosent av barn og unge som trenger særskilt 
tilrettelegging. Noen trenger særskilt tilretteleg-
ging i en kort periode, andre trenger det varig 
eller over lengre tid. Det betyr at behov for tilret-
telegging ikke er unntak, men noe som er helt 
vanlig. Inkluderende fellesskap forutsetter at 
ansatte, barn, elever og foreldre12 i barnehager, 
skoler og SFO-er har en grunnholdning om at alle 
barn og unge, med sine ulikheter, hører til i felles-
skapet. Lokaler og uteområder som er fysisk 
tilrettelagt for alle, er også en forutsetning for 
inkludering. 

Inkludering krever at barnehagene, skolene 
og SFO-ene har fleksible løsninger og setter av 
nok ressurser til å tilpasse tilbudet slik at alle blir 
ivaretatt. Barna og elevene skal oppleve et hel-
hetlig tilbud der de spesialpedagogiske tiltakene 
henger godt sammen med det ordinære tilbudet. 

Å lytte til barna og elevene og ta dem med på 
råd er grunnleggende for å lykkes med å legge til-
budet godt til rette. Når barn og elever får påvirke 
egen læring og hverdag og føler seg sett og for-

Boks 1.4 Prosjektet Country Policy 
Review and Analysis (CPRA)

I 2016 deltok Norge i prosjektet Country 
Policy Review and Analysis (CPRA) i regi av 
European Agency for Special Needs and Inclu-
sive Education. Prosjektet er en undersøkelse 
der det blant annet ses på hvor stor vekt de 
ulike landene legger på forebyggende og tidlig 
innsats fremfor kompenserende tiltak. Dette 
påvirker inkludering i praksis fordi kompense-
rende tiltak gir større fare for segregering enn 
forebyggende tiltak og tidlig innsats. For 
Norges del er hovedbildet at forebygging og 
tidlig innsats dominerer i utdanningspoli-
tikken. Norge har imidlertid også enkelte 
kompensatoriske ordninger, som egne enhe-
ter ved nærskolen og egne spesialskoler for 
elever med særlig omfattende behov. 

På nasjonalt nivå gir dette prosjektet og til-
svarende undersøkelser grunnlag for å disku-
tere om prioriteringene og styringssignalene 
våre er i tråd med målet om inkluderende 
utdanning, og hvordan dette blir håndtert i 
praksis i kommuner og fylkeskommuner. 

12 I denne meldingen omfatter begrepet foreldre både foreldre 
og andre foresatte. 
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stått, kan de blir tryggere og mer motiverte. Det 
gir et godt utgangspunkt for utvikling og læring. 
En god dialog med foreldrene er også avgjørende. 
Det er som regel de som kjenner barna sine best. 
Sammen med barna kan foreldrene gi viktig kunn-
skap til barnehagen og skolen om hvordan barna 
har det, og hva de trenger. 

For at alle barn og elever skal få et godt tilbud, 
er det viktig at tilbudet er kunnskapsbasert og blir 
gitt av kompetente fagfolk. Ansatte med høy 
kompetanse må jobbe tett på barna og elevene 
slik at de raskt kan fange opp behov og tilrette-
legge tilbudet på en god måte. Det er viktig at de 
som arbeider tett på barna og elevene, har kunn-
skap om hvordan mangfold kan brukes som en 
ressurs, og om hvordan de kan støtte, styrke og 
følge opp barn og unge ut fra deres individuelle 
forutsetninger. Lærerutdanningene og videre-
utdanningene må inneholde det lærerne trenger 
av grunnleggende kompetanse. Det er også nød-
vendig at barnehager og skoler har tilgang til fag-
personer med ulik kompetanse som sammen med 
lærerne kan danne et lag rundt barna og elevene. 
Barnehagene, skolene og det lokale støtte-
systemet må samarbeide godt slik at barna og 
elevene får et helhetlig tilbud og rask tilgang til 

relevant kompetanse. På noen områder er det 
nødvendig med et nasjonalt støttesystem. Statped 
skal bidra med spisskompetanse innenfor små og 
spesialiserte fagområder eller svært komplekse 
saker, slik at kommuner og fylkeskommuner får 
hjelp til å gi et tilrettelagt tilbud til barn og elever 
med varige og/eller omfattende behov.

Den teknologiske utviklingen gir barnehager 
og skoler nye muligheter til å tilrettelegge tilbudet. 
Digitale verktøy kan være til stor hjelp for mange 
barn og unge med for eksempel synshemninger, 
hørselshemninger eller lese-, skrive- eller mate-
matikkvansker. Digitale verktøy kan bidra til at 
barn og elever får et tilrettelagt tilbud innenfor ram-
mene av fellesskapet. Barnehage- og skoleeiere må 
sørge for at barnehager og skoler har oppdatert 
kompetanse til å ta i bruk digitale verktøy på en 
god måte, og kommuner og fylkeskommuner har 
ansvar for at det lokale støtteapparatet har kompe-
tanse til å bidra i dette arbeidet. Nasjonale myndig-
heter må bidra med veiledning og støtteressurser. 

Målet om at alle barn og unge skal få et inklu-
derende barnehage- og skoletilbud som gjør at de 
trives, utvikler seg, opplever mestring og lærer, 
krever innsats både fra nasjonale og kommunale 
myndigheter og i den enkelte barnehage og skole. 
Internasjonalt pekes det i mange sammenhenger 
på betydningen av å ansvarliggjøre alle forvalt-
ningsnivåer i systemet for å realisere inkludering i 
praksis. European Agency for Special Needs and 
Inclusive Education har utarbeidet et verktøy som 
de ulike nivåene i systemet kan bruke i dette 
arbeidet, jf. boks 2.2 i kapittel 2. 

Nasjonalt må det blant annet legges til rette for 
et godt kunnskapsgrunnlag, relevante studietil-
bud og kompetansetiltak, god veiledning og 
støtte, hensiktsmessige regelverk og andre struk-
turelle tiltak. Kommunale myndigheter og kom-
munale og private barnehage- og skoleeiere må ta 
et overordnet ansvar for å drive et systematisk 
kvalitetsutviklingsarbeid i alle barnehager, skoler 
og SFO-er. Barnehager, skoler og SFO-er må ta 
utgangspunkt i prinsippet om inkludering når de 
planlegger og gjennomfører det pedagogiske til-
budet. Lærerne kan ikke stå alene i dette arbeidet. 
Ledere på alle nivåer må bidra til å utvikle gode, 
profesjonelle fellesskap. Det må legges til rette for 
at lærerne evaluerer egen praksis, deler og drøf-
ter hverandres praksis, videreutvikler arbeidet sitt 
på grunnlag av aktuell forskning og møter utfor-
dringer sammen. Lederne må gi de ansatte støtte 
og veiledning, følge opp kompetansebehov hos 
ansatte, legge til rette for at flere yrkesgrupper 
samarbeider og sørge for at ressursene brukes på 
best mulig måte. 

Boks 1.5 Barns rett til medvirkning

Barns rett til å bli hørt i spørsmål som berører 
dem, følger av barnekonvensjonen og er slått 
fast i Grunnloven § 104:

Barn har krav på respekt for sitt menneske-
verd. De har rett til å bli hørt i spørsmål 
som gjelder dem selv, og deres mening skal 
tillegges vekt i overensstemmelse med 
deres alder og utvikling.

Ved handlinger og avgjørelser som 
berører barn, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn.

Barn har rett til vern om sin personlige 
integritet. Statens myndigheter skal legge 
forholdene til rette for barnets utvikling, 
herunder sikre at barnet får den nødven-
dige økonomiske, sosiale og helsemessige 
trygghet, fortrinnsvis i egen familie.

Barns rett til å medvirke er også integrert i 
formålsparagrafene i barnehageloven og opp-
læringsloven.
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1.4 Sammendrag

De kommende kapitlene i meldingen går nær-
mere inn på utfordringer i dagens barnehager, 
skoler, SFO-er og støttesystemer og regjeringens 
tiltak. Nedenfor er et kort sammendrag av de 
ulike kapitlene.

Kapittel 2 Tidlig innsats og kvalitet i hele barnehage- 
og skoleløpet

Regjeringen mener at det viktigste grepet vi kan ta 
for å fremme og styrke en inkluderende praksis i 
barnehage og skole, er å forbedre kvaliteten på det 
ordinære, allmennpedagogiske tilbudet. Regjerin-
gen er opptatt av at det er elevenes innsats, engasje-
ment og talent som skal avgjøre hvor godt de gjør 
det på skolen, ikke kjønn, bosted, foreldrenes 
utdanning og inntekt eller hvilket land foreldrene 
er født i. De siste årene har regjeringen derfor gjort 
betydelige grep for å styrke kvaliteten i barnehager 
og skoler, og det er mye som går riktig vei. 

Hvilken barnehage eller skole barna eller elev-
ene går i, har likevel fremdeles betydning for til-
budet de får. Regjeringen forventer at barnehager, 
skoler, kommuner og fylkeskommuner arbeider 
målrettet med tidlig innsats for at alle barn og 
elever kan delta i fellesskapet og utvikle seg, 
mestre og lære ut fra egne forutsetninger. Barn 
skal få oppleve en god overgang fra barnehagen til 
skolen og SFO og gode overganger videre i 
utdanningsløpet.

Regjeringens tiltak:
– lovfeste at barnehagen skal arbeide forebyg-

gende med det psykososiale barnehagemiljøet, 
og innføre en aktivitetsplikt for de som arbei-
der i barnehagen som skal sikre at alle barna 
har det trygt og godt 

– utrede mulige tiltak for bedre informasjons-
overføring mellom utdanningsnivåer og tjenes-
ter for å gi barn og elever best mulige over-
ganger

– innføre en plikt for kommunen til å vurdere alle 
barns norskkunnskaper før skolestart for å 
identifisere barn som har behov for nærmere 
kartlegging av sine norskkunnskaper

– gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utvikle 
et gratis, kvalitetssikret verktøy for språkkart-
legging med veiledningsmateriell 

– nedsette et ekspertutvalg som, basert på skole-
bidragsindikatorene, skal komme med anbefa-
linger om hvordan skoler som bidrar mindre til 
elevenes læring enn det vi kan forvente, kan bli 
bedre 

– ta sikte på å utarbeide og gjennomføre en årlig 
undersøkelse om trivsel og læringsmiljø for 1.–
4. trinn

– gi kommunene mulighet til å prøve ut nye 
modeller for fleksibel skolestart

– innføre en oppfølgingsplikt for skolene til å følge 
opp elever med høyt fravær i grunnskolen

– utvikle nettbasert veiledningsmateriell for å 
spre kunnskap om hvordan lekser kan gis på 
en god måte

– endre regelverket for leksehjelp for å gi mer 
fleksibilitet til kommunene

– innføre tiltak for å bedre samarbeidet mellom 
ungdomsskole og videregående skole 

– legge frem en melding til Stortinget om videre-
gående opplæring våren 2021

Kapittel 3 Mer inkluderende praksis

Det er et stort problem at ikke alle barn og unge 
får den hjelpen de trenger, tidlig nok eller ikke i 
det hele tatt. Det tyder på at systemene som skal 
sikre dette, ikke fungerer godt nok alle steder. 

Regjeringen ønsker å innhente mer kunnskap 
om hvordan tilbudet til barn og unge i barnehage 
og skole kan bli bedre tilpasset og inkluderende 
for alle. Vi vil opprette et senter for forskning på 
spesialpedagogikk og inkluderende praksis for å 
legge til rette for en langsiktig styrking av 
forskningen på dette feltet. Vi vil også sette i gang 
piloter og forskningsoppdrag som kan gi erfarin-
ger med, og kunnskap om, hvordan barnehager, 
skoler og kommuner kan jobbe for å forebygge at 
problemer vokser seg store, og hvordan den spe-
sialpedagogiske kompetansen i større grad kan 
komme barna til gode. Erfaringene fra piloter og 
forskningsoppdrag kan danne grunnlag for videre 
politikkutvikling. 

Regjeringens tiltak:
– vurdere å utvide bestemmelsen om intensiv 

opplæring i lesing, skriving og regning for 1.–4. 
trinn til flere trinn 

– vurdere hvordan det statlige tilsynet og den stat-
lige veiledningen bedre kan bidra til at barn og 
elever får et godt tilpasset og inkluderende tilbud

– vurdere å foreslå endringer i opplæringsloven 
for elever med stort læringspotensial i opp-
følgingen av innstillingene fra opplæringslov-
utvalget og Lied-utvalget 

– bedre veiledningen om universell utforming av 
barnehage- og skolebygg

– innhente mer kunnskap gjennom piloter og 
styrke forskningen for å få til mer inkluderende 
praksis
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– opprette et senter for forskning på spesialpeda-
gogikk og inkludering

– utrede mulige løsninger for å få bedre stati-
stikk og data om barnehage og skole der hen-
synet til personvern blir ivaretatt på en god 
måte

Kapittel 4 Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PP-tjenesten er både en sakkyndig instans og en 
samarbeidspart for barnehager og skoler i arbei-
det med å forebygge utfordringer og i arbeidet 
med å oppdage og følge opp barn og elever som 
trenger særskilt tilrettelegging. Disse oppgavene 
utgjør et helhetlig mandat for PP-tjenestens arbeid 
og må ses i sammenheng. Regjeringen vil legge til 
rette for at PP-tjenesten forbedrer kvaliteten på 
arbeidet med sakkyndige vurderinger. Videre vil 
regjeringen styrke PP-tjenestens evne til å arbeide 
forebyggende og bidra til at barnehager og skoler 
følger opp barn og elever med behov for særskilt 
tilrettelegging på en god måte. Vi vil satse på 
kompetanseutviklingstiltak i kommuner og fylkes-
kommuner, med særlig vekt på PP-tjenesten, jf. 
kapittel 5.

Regjeringens tiltak: 
– vurdere å endre kravet til sakkyndig vurdering 

fra PP-tjenesten i enkelte forhold slik at barne-
hagen og skolen kan gjøre vedtak i samråd 
med foreldrene, dersom saken er godt nok 
opplyst for å kunne fatte et forsvarlig vedtak

– presisere i barnehageloven og opplærings-
loven at PP-tjenesten skal arbeide forebyg-
gende og med tidlig innsats

– presisere i lovene hvilke krav til kvalitet som 
gjelder for tjenestene PP-tjenesten skal levere

– vurdere om PP-tjenesten bør kunne henvise 
direkte til barne- og ungdomspsykiatrisk poli-
klinikk (BUP) og habilitering for barn og unge 
(HABU), og om slik henvisning får betydning 
for regler om finansiering av helsetjenester 

Kapittel 5 Kompetanse i barnehager og skoler og 
i støttesystemene

Den viktigste jobben for å skape gode inklude-
rende miljøer for barn og unge er det lærerne og 
de andre ansatte i barnehager og skoler som 
gjør. Lærerne og andre som arbeider tett på 
barna og elevene må ha kompetanse til å følge 
opp alle på en god måte. Regjeringen vil videre-
føre og styrke kompetansetiltak for lærere og 
andre ansatte i barnehager og skoler. I tillegg vil 
regjeringen sette i gang et omfattende og lang-

siktig kompetanseløft innenfor spesialpedago-
gikk og inkludering, rettet mot barnehager, 
skoler og det lokale støttesystemet, med særlig 
vekt på PP-tjenesten. 

Regjeringens tiltak:
– over tid skjerpe forskriftskravet til pedagogisk 

bemanning i barnehagen til minst én pedago-
gisk leder per seks barn under tre år og én 
pedagogisk leder per tolv barn over tre år (50 
prosent barnehagelærere)

– foreslå å presisere i barnehageloven at ansatte 
som gir spesialpedagogisk hjelp, som hoved-
regel skal ha formell pedagogisk eller spesial-
pedagogisk kompetanse

– tydeliggjøre og stramme inn regelverket for 
bruk av assistenter som gir spesialpedagogisk 
hjelp i barnehagen og spesialundervisning i 
skolen

– foreslå å presisere i opplæringsloven at den 
sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hvil-
ken kompetanse de som skal gjennomføre 
spesialundervisningen skal ha

– vurdere hvordan alle barnehager og skoler kan 
få tilstrekkelig tilgang til spesialpedagogisk 
kompetanse 

– vurdere hvordan alle barnehager og skoler kan 
få tilstrekkelig tilgang til kompetanse i norsk 
som andrespråk

– nedsette en ekstern gruppe som skal foreslå 
konkrete endringer i rammeplanen for barne-
hagelærerutdanningen

– følge med på det frivillige nettverket av UH-
institusjoner som tilbyr spesialpedagogiske 
utdanninger for å fremme samarbeid om felles 
retningslinjer og utvikling av utdanningene 

– vurdere om en mastergrad i spesialpedagogikk 
med integrert undervisningsfag kan gi under-
visningskompetanse for tilsetting i skolen

– i samarbeid med partene vurdere behovet for 
egne stillingshjemler i barnehagen og skolen 
for spesialpedagoger uten undervisnings-
kompetanse

– i dialog med sektoren vurdere behovet for et til-
bud innenfor spesialpedagogikk på master-
gradsnivå som felles utdanningsløp for barne-
hage- og grunnskolelærere

– utvikle videreutdanningstilbud i spesialpeda-
gogikk og fysisk-motorisk utvikling og aktivitet 
for barnehagelærere 

– vurdere å innføre en plikt for skoleeiere til å 
tilby utdanning i pedagogisk ledelse for nytil-
satte rektorer

– samordne de desentraliserte kompetanse-
ordningene for kompetanseutvikling for barne-
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hage og skole for mer helhet og bedre 
sammenheng

– vurdere om kompetansesatsingen på det spe-
sialpedagogiske feltet, inkludert PP-tjenesten, 
kan bli en del av eller ses i sammenheng med 
de desentraliserte ordningene for kompetanse-
utvikling

– igangsette en varig kompetansesatsing på det 
spesialpedagogiske feltet, i samarbeid med KS, 
for kommuner og fylkeskommuner

– innføre en plikt for kommunene til å sørge for 
at alle skoler skal ha tilgang på lærerspesialist i 
begynneropplæring på 1.–4. trinn innen 2025

Kapittel 6 Laget rundt barna og elevene 

Barnehagen og skolen er viktige arenaer for å 
forebygge, oppdage og følge opp ulike utford-
ringer som barn og elever møter i hverdagen. Et 
godt lokalt støttesystem rundt barna og lærerne 
er viktig for å få til et inkluderende og tilpasset 
pedagogisk tilbud. Ofte er det nødvendig med 
ulik fagkompetanse for å kunne gi et godt og hel-
hetlig tilbud. Regjeringen er opptatt av å styrke 
det tverrfaglige samarbeidet i og rundt barne-
hager og skoler. 

Regjeringens tiltak:
– utrede muligheten for en ny støttetjeneste som 

blant annet skal se på hvordan PP-tjenesten og 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan sam-
ordnes bedre eller eventuelt slås sammen 

– foreslå å harmonisere og styrke bestemmel-
sene om samarbeid for barn og unge i sektor-
lovene, herunder utrede regelverksendringer 
for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester 
til barn og unge

– se på hvordan de pedagogiske virkemidlene i 
direktoratene kan samordnes bedre gjennom 
prosjektet Bedre tverrsektorielt samarbeid 
(BTS) 

– kartlegge situasjonen for andre yrkesgrupper i 
barnehage, skole og SFO og vurdere hvilket 
ansvar og hvilke oppgaver ulike profesjoner 
bør ivareta, samt foreslå tiltak for å styrke de 
ulike yrkesgruppenes situasjon i barnehage, 
skole og SFO

Kapittel 7 Det statlige støttesystemet

Kompetansen i det statlige spesialpedagogiske 
støttesystemet (Statped) skal utnyttes enda bedre i 
utdanningssystemet. Regjeringen vil gjøre Statpeds 
mandat mer avgrenset og tydelig og gjøre tjenes-
tene mer tilgjengelige for barn og elever som har 

komplekse utfordringer og/eller varige og omfat-
tende behov for tilrettelegging. Dette vil få konse-
kvenser for organiseringen av Statped. Barna og 
elevene med behov for særskilt tilrettelegging må 
bli fanget opp raskt og få hjelp når de trenger det. 
Da må kompetansen være der barna og elevene er, 
lokalt i barnehager og på skoler og i det lokale 
støttesystemet. Regjeringen vil derfor omdisponere 
ressurser fra Statped til kompetansehevingstiltak i 
kommunene.

Utdanningsdirektoratet skal styrke sitt arbeid 
for inkluderende fellesskap i barnehager og sko-
ler og bidra til bedre kunnskap og kompetanse på 
det spesialpedagogiske området. Fylkesmannen 
vil også være en viktig aktør i arbeidet med tidlig 
innsats og bedre inkludering, særlig i videreutvik-
lingen av kompetanseordningene for kommuner 
og fylkeskommuner.

Regjeringens tiltak:
– beholde Statped som en statlig virksomhet som 

skal styres direkte av Kunnskapsdeparte-
mentet 

– videreutvikle Statped slik at hele virksomheten 
blir sett under ett og gir landsdekkende, fler-
faglige tjenester med kontorer i regionene

– avgrense Statpeds mandat til å gjelde tjenester 
og kompetansespredning på små og særlig 
spesialiserte fagområder og i svært komplekse 
saker

– overføre ressurser fra Statped til kompetanse-
tiltak rettet mot kommuner og fylkeskommu-
ner, med særlig vekt på PP-tjenesten

– lyse ut et oppdrag om å følgeevaluere proses-
sen for omlegging av Statped og kompetanse-
bygging i kommuner og fylkeskommuner

– utrede hvordan produksjonen av læremidler 
og læringsressurser skal organiseres 

– opprettholde Samisk spesialpedagogisk støtte 
(SEAD) som en del av Statped, og gi SEAD et 
særskilt mandat som skal utarbeides i over-
gangsperioden for endringene i Statped

Kapittel 8 En skolefritidsordning for alle

Et godt SFO-tilbud kan bidra til inkludering og til 
å jevne ut sosiale forskjeller. SFO er en viktig 
sosial arena der barna kan utvikle vennskap, leke 
og prøve seg på ulike aktiviteter. Regjeringen er 
opptatt av at det skal bli et mer likeverdig SFO-til-
bud i landet, og vil innføre en nasjonal rammeplan 
for SFO med rom for lokale variasjoner. Vi ønsker 
at flest mulig skal kunne gå på SFO, uavhengig av 
bakgrunn. Vi vil derfor gi tilbud om moderasjons-
ordninger. 
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Regjeringens tiltak:
– gjøre endringer i opplæringslovens regulering 

av SFO, blant annet tydeliggjøre formålet med 
og verdigrunnlaget for SFO

– innføre en nasjonal rammeplan for SFO som er 
basert på gjeldende rett, og som gir rom for 
lokale variasjoner

– utvikle støtte- og veiledningsmateriell for kvali-
tetsutvikling i SFO som blant annet skal 
omfatte veiledning om læringsstøttende aktivi-
teter gjennom lek, gi støtte til kommuner som 
ønsker å benytte SFO som virkemiddel for 
bedre integrering, og bidra til bedre kosthold i 
SFO

– legge til rette for økt fysisk aktivitet i SFO 
gjennom rammeplanen for SFO og støtte- og 
veiledningsmateriell

– innføre en nasjonal ordning med redusert for-
eldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier

– innføre en nasjonal ordning for gratis SFO for 
barn med behov for særskilt tilrettelegging på 
5.–7. trinn

– presisere i bestemmelsene om samarbeid med 
andre tjenester i opplæringsloven at dette også 
inkluderer SFO 

– utarbeide veiledningsmateriell til kommunen 
som skoleeier om muligheten for å gi tjenester 
etter helse- og omsorgstjenesteloven innenfor 
rammen av SFO

– oppdatere Helsedirektoratets veiledninger slik 
at de omfatter SFO der det er relevant, for 
eksempel i veiledning om barn og unge med 
habiliteringsbehov 
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2  Tidlig innsats og kvalitet i hele barnehage- og skoleløpet

Regjeringen mener at det viktigste grepet vi kan 
ta for å fremme og styrke en inkluderende praksis 
i barnehage og skole, er å forbedre kvaliteten på 
det ordinære, allmennpedagogiske tilbudet. 
Barnehager og skoler med høy kvalitet har dyk-
tige lærere, ledere og andre ansatte som sørger 
for at barn og elever mestrer, lærer og utvikler 
seg ut fra egne forutsetninger. Barnehagene og 
skolene må sammen med foreldrene legge til rette 
for at barna og elevene etablerer gode relasjoner 
og trygg tilknytning til de ansatte og andre barn 
og elever, og at de opplever anerkjennelse, til-
hørighet og trivsel. 

Regjeringen har som mål at ni av ti elever som 
begynner på videregående opplæring, skal fullføre 
og bestå innen 2030. Et viktig skritt på veien er at 
5 000 flere skal fullføre videregående opplæring 
hvert år innen 2025. Skal vi nå dette målet, er det 
viktig at barna får et godt pedagogisk tilbud alle-
rede fra de er små.

2.1 Store forskjeller i barnehage- og 
skoletilbudet

Regjeringen har de siste årene gjort betydelige 
grep for å styrke kvaliteten i barnehager og skoler,
og det er mye som går riktig vei. De fleste foreldre 
som svarer på Utdanningsdirektoratets foreldre-
undersøkelse opplever at barnet trives og føler 
seg trygg på personalet i barnehagen.1 De fleste 
skoleelever trives på skolen og opplever mestring 
og faglige utfordringer.2 Det er også positivt at sta-
dig flere elever gjennomfører videregående opp-
læring. Andelen som fullfører videregående opp-
læring innen fem år, lå lenge stabilt rundt 70 pro-
sent, men blant dem som startet videregående 
opplæring i 2013, hadde 75,3 prosent fullført i 
løpet av fem år. Andelen som fullfører har økt 
mest blant elever med lavt utdannede foreldre, 
elever med dårlige karakterer fra grunnskolen og 
elever med innvandrerbakgrunn.3 Det betyr at 

mange barnehage- og skoleeiere arbeider syste-
matisk for å gi barn og elever et godt barnehage- 
og opplæringstilbud. 

For enkelte er skolegangen langt fra tilfreds-
stillende. Ulike forhold kan føre til mistrivsel, fra-
vær og frafall. Fraværstall for tiende trinn viser at 
elevene i gjennomsnitt hadde seks dager og fem 
timer fravær i skoleåret 2018/19. Nivået har holdt 
seg stabilt over tid. Elevene i Finnmark har tre 
dager høyere fravær enn snittet for resten av lan-
det. Nesten 9 000 elever, det vil si 14 prosent av 
elevene, hadde mer enn 15 dager fravær i løpet av 
skoleåret.4 Det er bekymringsfullt. 

Andelen elever som mangler karakterer i mer 
enn halvparten av fagene fra grunnskolen, og der-
med ikke får beregnet grunnskolepoeng, har økt 
fra 2,2 prosent i 2008/09 til 5,5 prosent 2018/19. 
Blant elever som begynte i videregående opp-
læring i 2013 uten beregnet grunnskolepoeng, var 
det 30 prosent som fullførte videregående opp-
læring i løpet av fem år. Elever uten grunnskole-
poeng tilhører i hovedsak følgende elevgrupper: 
Elever som får spesialundervisning, elever med 
manglende vurderingsgrunnlag på grunn av høyt 
fravær eller minoritetsspråklige elever som nylig 
har kommet til Norge. Hovedårsaken til at ande-
len elever uten grunnskolepoeng har økt de siste 
årene, er at det har kommet flere flyktninger med 
for kort tid i grunnskolen til å ha opparbeidet seg 
et vurderingsgrunnlag.5 

For mange elever går ut av grunnopplæringen 
uten et tilstrekkelig grunnlag for videre utdanning 
og arbeidsliv. Det er fremdeles for mange som 
ikke gjennomfører videregående opplæring. De 
som har manglende ferdigheter i grunnskolen 
eller faller fra i videregående opplæring, sliter 
oftere med å beholde sin plass i arbeidslivet 
senere i livet. De har gjerne lavere inntekt som 
voksne og større risiko for å bli varig uføre.6 

1 Utdanningsdirektoratet 2019a.
2 Utdanningsdirektoratet 2018a.
3 https://ssb.no/vgogjen

4 Utdanningsdirektoratet 2019f. Det innhentes ikke nasjo-
nale tall over fravær på 1.–9. trinn.

5 SSB Statistikkbanken, Bjugstad 2016, Utdanningsdirekto-
ratet 2018c.

6 Albæk et al. 2019, Barth et al. 2019.
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Som figur 2.1 viser, varierer andelen som full-
fører videregående opplæring innen fem år mel-
lom ulike grupper. Jo lengre utdanning foreldrene 
har, desto større er sjansen for at barna fullfører. 
Jenter fullfører dessuten i større grad enn gutter, 
og Norge er her et av landene med størst kjønns-
forskjell.7 Blant elever som selv har innvandret til 
Norge, fullfører bare 57 prosent innen fem år. 
Blant de som innvandrer i ungdomsskolealder, 
fullfører kun halvparten videregående opplæring 
innen de er i slutten av tjueårene.8 Norskfødte 
med innvandrerforeldre fullfører imidlertid 
nesten i like stor grad som andre elever. 

Forskning viser at forhold tidligere i elevenes 
liv har stor betydning for hvor sannsynlig det er at 
de gjennomfører videregående opplæring.9 Barna 
som strever gjennom barnehagealder, strever ofte 
videre i skolen.10 Det er en klar sammenheng 
mellom resultater på nasjonale prøver på femte 
trinn og sannsynligheten for å gjennomføre 
videregående opplæring, jf. figur 2.2.

Forskjellene mellom ulike grupper viser seg 
også tidlig i utdanningsløpet. Barn som har for-
eldre med høyere utdanning, skårer bedre på 

nasjonale prøver, og får i mindre grad spesial-
undervisning enn barn med foreldre med lavere 
utdanning.11 Disse barna går også oftere i barne-
hage fra de er små.12 Elever med minoritetsspråk-
lig bakgrunn er også overrepresentert i spesial-
undervisningen.13

Som Stoltenberg-utvalget peker på, er det 
tydelige kjønnsforskjeller på alle nivåer i utdan-
ningssystemet: Resultater fra Stavangerprosjektet 
viser at jentene har bedre ferdigheter enn guttene 
i barnehagealder innenfor språk og matematikk, 
de er mer selvstendige, mestrer hverdagsferdig-
heter som påkledning bedre, er mer sosialt 
kompetente, leker mer med andre og har bedre 
finmotorikk. Bare innen grovmotorikk, regellek 
og mer avansert konstruksjonslek er jentene og 
guttene like gode.14 På nasjonale prøver på 
5. trinn og i ungdomsskolen gjør jentene det best i 
lesing, mens guttene gjør det best i regning. 
Nasjonale prøver i lesing viser en gradvis økende 
kjønnsforskjell gjennom grunnskolen. Ved avslut-
ningen av grunnskolen får jentene bedre karakte-
rer enn guttene i alle fag bortsett fra kroppsøving. 
Som figur 2.3 viser, er kjønnforskjellene til stede i 

7 Borgonovi, Ferrara og Maghnouj 2018.
8 Kunnskapsdepartementet 2018.
9 Markussen 2010, Lillejord, Halvorsrud et al. 2015.
10 Lesesenteret 2018, Hjetland et al. 2017.

Figur 2.1 Andel elever som hadde fullført i 2018, blant de som begynte på videregående opplæring i 2013,  
i prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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11 Nordahl et al. 2018.
12 Moafi 2017.
13 Nordahl et al. 2018.
14 Lesesenteret 2018.
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Figur 2.2 Gjennomføring av videregående opplæring etter 5 år (2013–18) etter resultater på nasjonale prøver 
på 5. trinn, fordelt på persentiler, i prosent

Resultatene på 5. trinn er delt i persentiler, der 10. persentil eller lavere er lavest mestring og over 90. persentil er høyest mestring.
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Figur 2.3 Fordeling av grunnskolepoeng etter kjønn 2019, i prosent
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hele fordelingen av grunnskolepoeng. I den nedre 
delen av fordelingen av grunnskolepoeng er det 
flere gutter enn jenter, mens det er flere jenter 
enn gutter som får høye grunnskolepoeng. 
Kjønnsforskjellene er like stor blant elever som 
har foreldre med lavt og høyt utdanningsnivå. 
Nær 70 prosent av de som får spesialundervisning 
i grunnskolen, er gutter.15

Forskjellene i resultater mellom ulike grupper 
viser at ikke alle barnehager og skoler klarer å 
kompensere godt nok for barnas og elevenes bak-
grunn. Vi vet at det er store forskjeller mellom 
tilbudene barna får i de enkelte barnehagene, 
skolene og kommunene. Regjeringen mener dette 
er bekymringsfullt.

Forskningsprosjektet GoBaN (Gode barne-
hager for barn i Norge) har fulgt om lag 1 200 
barn i 93 barnehager, fra barna er to år til de 
begynner på skolen, i perioden 2013–2018. For-
skerne fant at den samlede kvalitetsskåren i 
barnegruppenes omsorgs-, leke- og læringsmiljø 
var på et for lavt nivå. Småbarnsgruppene skårer 
3,9 og storbarnsgruppene skårer 4,2 på en skala 
fra 1 til 7.16 Barnehagene skårer dårligst på 
hygiene, sikkerhet, tilgjengelighet og variasjon i 
lekemateriell, mangfold, språk og samspill. Litt 
over halvparten av de ansatte har et positivt sam-
spill med barna gjennom dagen. Rundt halvparten 
av de observerte gruppene har et godt og stimule-
rende språkmiljø. Mange av barnehagene er for 
dårlige til å støtte relasjonene mellom barn på 
samme alder.17 

Resultater fra Agder-prosjektet viser at det er 
store forskjeller mellom barnehager når det gjel-
der i hvilken grad de bidrar til å utvikle barnas 
språk, matematikkferdigheter og evne til selv-
regulering. Forskerne sammenlignet barna som 
gikk i barnehagene med mest læring, med de som 
gikk i barnehagene med minst læring, og fant at 
det i gjennomsnitt var fem måneders forskjell i 
barnas utvikling når de kontrollerte for familie-
bakgrunn.18 

Skolebidragsindikatorer for grunnskolen 
viser hvor mye skolene bidrar til elevenes resul-
tater på nasjonale prøver og eksamen, når man 
tar hensyn til foreldrenes utdanning, inntekt og 
innvandrerbakgrunn og elevens tidligere resul-
tater. Tallene viser at det er klare forskjeller 

mellom skolene og mellom kommunene. 
Statistisk sentralbyrå (SSB) har anslått at for-
skjellen mellom skolene som bidrar henholdsvis 
mest og minst til elevenes læring på mellom-
trinnet og ungdomstrinnet, kan tilsvare opp mot 
ett år med læring i løpet av de tre årene på 
trinnet. Oslo bidrar mest til elevenes læring på 
barneskolen, mens Østfold bidrar mest på ung-
domsskolen. Finnmark kommmer dårligst ut på 
1.–4. trinn og 8.–10. trinn, mens Telemark 
kommer dårligt ut på 5.–7. trinn.19

Barn og elever som har psykiske vansker og/
eller er ensomme, kan ha en ekstra vanskelig 
barnehage- og skolehverdag. Forskning indikerer 
at det er en del barn i barnehagen som opplever at 
de ikke blir inkludert i lek og det sosiale felles-
skapet.20 Elevundersøkelsen viser at 6,1 prosent 
av elevene fra femte trinn og oppover opplever å 
bli mobbet. På enkelte klassetrinn og ved enkelte 
skoler er tallene høyere.21 Mellom 15 og 20 pro-
sent av alle barn og unge har psykiske plager, noe 
som går utover trivsel, læring, daglige gjøremål 
og samvær med andre.22

2.2 Forutsetninger for god kvalitet 
i barnehager og skoler

En god utdanning er vårt viktigste virkemiddel for 
at alle skal få mulighet til å lykkes, uavhengig av 
bakgrunn. Regjeringen er opptatt av at det er 
elevenes innsats, engasjement og talent som skal 
avgjøre hvor godt de gjør det på skolen, ikke 
kjønn, bosted, foreldrenes utdanning, hvilket land 
foreldrene er født i, eller deres inntekt.

2.2.1 Tidlig innsats er avgjørende

Skal vi lykkes med å nå målet om en god utdan-
ning og like muligheter for alle, må vi starte tidlig. 
I de tre første årene i et barns liv er hjernen på sitt 
mest formbare, og disse årene er avgjørende for 
videre utvikling og læring, jf. figur 2.4. I denne 
perioden utvikler hjernen seg i rekordfart, og 
barna lærer mer enn på noe tidspunkt senere i 
livet. Blir det lagt et godt grunnlag i disse årene, 
øker sannsynligheten for en god utvikling 
videre.23 

15 NOU 2019: 3.
16 Goban har benyttet seg av kvalitetsskalaene kalt ITERS-R, 

ECERS-R og CIP. På skalaen er 1 regnet som «utilstrekke-
lig», 3 er «minimal», 5 er «god» og 7 er «utmerket».

17 Bjørnestad og Os 2018, Bjørnestad et al. 2019, Bjørnestad 
2019.

18 Rege et al. 2018.

19 Utdanningsdirektoratet 2019c. Steffensen et al. 2017.
20 Lund et al. 2015, Bratterud, Sandseter og Seland 2012, 

Nordahl et al. 2017.
21 Wendelborg 2019.
22 Helse- og omsorgsdepartementet et al. 2017.
23 OECD 2017a, Caspi 2016, Knudsen 2006, Drugli 2016.
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Forskning tyder på at barns erfaringer alle-
rede fra ettårsalderen er med på å danne grunn-
laget for barnas selvregulering. Det innebærer 
blant annet evnen til å kontrollere impulsivitet, 
være oppmerksom, samarbeide og følge regler. 
Disse egenskapene er viktige for utvikling og 
læring.24

De første årene i barns liv har også stor betyd-
ning for den videre språkutviklingen. Dersom 
barna har et godt ordforråd og god begrepsforstå-
else i barnehageårene, øker sannsynligheten for 
god språkutvikling og gode skoleprestasjoner 
senere.25 

Kommunikasjonen, relasjonen og samspillet 
barna har med omsorgspersonene rundt seg i 
denne perioden, er avgjørende for hvordan de 
utvikler seg videre. Barna er avhengige av gode 
relasjoner til omsorgsfulle voksne som responde-
rer på signalene deres, og som hjelper dem med å 
takle utfordringer. De trenger å bli stimulert, få 
hjelp til å regulere følelsene sine og oppleve nær-
het, trøst og beskyttelse.26

Foreldrene er barnas viktigste omsorgs-
personer. Forskning viser at det betyr mye hvil-
ken familie barna vokser opp i, og at forskjellene 
gjerne viser seg tidlig i livet. Barn som vokser opp 
med foreldre med ulike utfordringer, som for 

eksempel økonomiske vansker, rus eller psykiske 
lidelser, får ofte mindre støtte og stimulering 
hjemme enn andre.27 Det gir barnehagene og 
skolene et stort ansvar for å gi alle barn en god 
start på livet og for å kompensere for manglede 
støtte og stimulering hjemme når det er nød-
vendig. 

2.2.2 Nok kvalifiserte ansatte

For at barnehagebarn og elever skal få den opp-
følgingen de trenger, er det viktig med nok kvalifi-
serte ansatte som kan se dem, gi omsorg og sti-
mulere til lærelyst og utforskertrang. Gode lærere 
er avgjørende for at barna og elevene skal lære og 
trives, men det er også behov for ansatte med 
annen kompetanse. Regjeringen har gjennom 
flere år satset på å styrke lærernes og de andre 
ansattes kompetanse i barnehager og skoler, jf. 
kapittel 5.

For å sikre nok kvalifiserte ansatte i barne-
hager har regjeringen skjerpet pedagognormen og 
vedtatt ny bemanningsnorm. Skjerpet pedagog-
norm innebærer at det skal være minst én pedago-
gisk leder per syv barn som er under tre år og 
minst én pedagogisk leder per fjorten barn som er 
over tre år. Regjeringen planlegger å skjerpe 
pedagognormen ytterligere, jf. omtale i kapittel 5. 
Bemanningsnormen er omtalt i boks 2.1. Regje-24 Mischel 1989, Moffitt et al. 2011, ten Braak et al. 2018, 

Goodman et al. 2015.
25 Hjetland et al. 2017, Lervåg 2010, Aukrust 2005.
26 Law 2017.

Figur 2.4 Hjernens sensitivitet de første leveårene

Kilde: OECD 2017a

0 1 2 3 4 5 6 7

B
ra

in
 s

en
si

ti
vi

ty

Age in years

Language numbers peer social skills emotional control

Low

High

27 Dietrichson et al. 2017, Yoshikawa, Aber og Beardslee 
2012.
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ringen har også innført lærernorm i skolen. 
Lærernormen innebærer at det maksimalt kan 
være 15 elever per lærer på 1.–4. trinn og 20 
elever per lærer på 5.–10. trinn. 

2.2.3 Gode ledere og eiere

Gode ledere og eiere i barnehage og skole er 
nødvendig for å utvikle et godt tilbud til barn og 
elever. Barnehage- og skoleeier har det overord-
nede ansvaret for kvaliteten på tilbudet og for å 
sikre gode rammebetingelser for og støtte til 
arbeidet i den enkelte barnehage og skole. Det 
innebærer også ansvar for å sørge for at barne-
hagen og skolen har dyktige ledere. Det er 
barnehagestyrer og rektor som har det daglige 
ansvaret for å sørge for at alle barn og elever får 
delta i fellesskapet og utvikle seg, mestre og 
lære. Barnehagestyrer og rektor skal også sørge 
for at de ansatte har et godt og utviklende 
arbeidsmiljø. 

For å ivareta og videreutvikle kvaliteten i til-
budet til alle barn og elever finnes det mange 
ulike verktøy og metoder eiere og ledere kan 
benytte seg av. Utdanningsdirektoratet har 
utviklet rammeverk for styrerutdanning og rektor-
utdanning som gir gode beskrivelser av hvilke 
krav og forventninger som stilles til ledelse i 
barnehage og skole. Direktoratet har også 

utviklet verktøy for ekstern vurdering i barnehage 
og skole til bruk i det lokale kvalitetsvurderings-
arbeidet. Gjennom ulike satsinger som Bedre 
læringsmiljø, Ungdomstrinn i utvikling, Vurdering 
for læring og Veilederkorpset er det utviklet faglige 
beskrivelser av godt kvalitetsutviklingsarbeid, 
godt eierskap og god ledelse, og prinsipper og 
metoder for å utvikle barnehagen og skolen som 
lærende organisasjoner. 

Norge har deltatt i det EU-finansierte prosjektet 
Financing Policies for Inclusive Education System
(FPIES) som European Agency for Special Needs 
and Inclusive Education har hatt ansvar for å 
gjennomføre.28 I prosjektet er det utviklet et selv-
evalueringsverktøy som kan benyttes på ulike 

Boks 2.1 Krav til bemanning 
i barnehagen

Bemanningsnormen innebærer at det stilles 
krav om at barnehagene har en grunnbeman-
ning som tilsvarer minimum én ansatt per tre 
barn som er under tre år og én ansatt per seks 
barn som er over tre år. Barn skal regnes for å 
være tre år først fra og med august det året de 
fyller tre år. Hvis barnehagen ikke innfridde 
kravet innen 1. august 2019, måtte barnehage-
eieren søke om dispensasjon. 

Tall fra 2018 viser at 75 prosent av barne-
hagene oppfylte kravet om maksimum 6 barn 
per ansatt, en økning fra 56 prosent i 2017. På 
nasjonalt nivå er det i gjennomsnitt 5,8 barn 
per ansatt, noe som er en forbedring fra 2017, 
da det i gjennomsnitt var 6 barn per ansatt. 
Det er i gjennomsnitt 5,7 barn per ansatt i 
kommunale barnehager og 6 barn per ansatt i 
de private. 

28 https://www.european-agency.org/projects/financing-poli-
cies-inclusive-education-systems 

Boks 2.2 EU-prosjektet Financing 
Policies for Inclusive Education 

Systems 

I perioden 2016–18 deltok Norge i EU-prosjek-
tet Financing Policies for Inclusive Education 
Systems (FPIES) i regi av European Agency 
for Special Needs and Inclusive Education. 
Det overordnede målet med prosjektet var å 
bidra til å styrke elevers inkludering i skole og 
sosialt liv ved å se på finansieringssystemer og 
-modeller. I prosjektet ble det utviklet et selv-
evalueringsverktøy. Dette verktøyet kan 
benyttes på ulike nivåer i utdanningssystemet 
for å reflektere over hvor inkluderende opp-
læringstilbudet er, og om innsatsen og poli-
tikken støtter opp om inkludering. Selvevalue-
ringsverktøyet er ment å være en hjelp for 
både nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå/
skoleeiernivå for å få til en bedre inkluderende 
praksis. 

Rammefinansieringssystemet i Norge gir 
stor frihet til kommuner og fylkeskommuner 
til selv å fordele midler til de ulike kommunale 
tjenestene. Selvevalueringsverktøyet vil kunne 
bidra til at kommuner og fylkeskommuner får 
økt bevissthet om hvordan prioriteringer og 
styringsmodeller bidrar til god inkludering. 
Det kan blant annet være nyttig for å vurdere 
om fordelingen av ressurser til barnehager og 
skoler er med på å fremme eller hindre inklu-
dering.
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nivåer i utdanningssystemet, se boks 2.2.29 Regje-
ringen vil gjøre dette verktøyet kjent og tilgjenge-
lig for alle.

Ståstedsanalysene er et refleksjons- og pro-
sessverktøy utviklet av Utdanningsdirektoratet til 
støtte for barnehagenes og skolenes arbeid med 
barnehagebasert og skolebasert vurdering. Verk-
tøyene skal bidra til felles refleksjon hos de 
ansatte om barnehagens og skolens praksis og 
peke ut områder det skal arbeides videre med. 
Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utvikle 
en modul om inkludering i ståstedsanalysene 
innen 1. juli 2020. Barnehagene og skolene vil 
med det få et viktig verktøy for å reflektere over 
hva som bidrar til mer inkluderende barnehager 
og skoler.

Regjeringen vil fortsette å bidra til verktøy og 
materiell som kan støtte opp om eieres og lederes 
kontinuerlige arbeid med kvalitetsutvikling. Gjen-
nom å stimulere og støtte god ledelse av barne-
hagen og skolen vil staten bidra til å øke kvaliteten 
på tilbudet til barn og elever.

2.2.4 Et trygt og godt barnehage- og 
skolemiljø

Et trygt og godt barnehage- og skolemiljø er 
vesentlig for å fremme barnas og elevenes trivsel, 
læring, utvikling og helse, og det forebygger fra-
vær i skolen. Mobbing, vold, diskriminering, tra-
kassering og andre krenkelser er uakseptabelt i 
barnehagen og skolen. Barn med funksjonsned-
settelser kan være særskilt sårbare og trenge 
ekstra oppmerksomhet. 

Stortinget vedtok i 2017 et nytt kapittel 9A om 
skolemiljø i opplæringsloven. Det er lovfestet null-
toleranse mot mobbing og innført en aktivitets-
plikt som pålegger skolene å handle raskt og 
effektivt for å stanse mobbing. Alle som arbeider 
på skolen, skal følge med, varsle og sette inn tiltak 
når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 
Ingen ansatte i skolen skal kunne snu seg vekk, si 
de ikke visste, bagatellisere elevens opplevelse 
eller la være å gripe inn og håpe at det går over. 
Det er i tillegg en skjerpet aktivitetsplikt i saker 
der det er ansatte i skolen som krenker elever. 
Skolen har også en plikt til å jobbe kontinuerlig og 
systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og 
trygghet. Fylkesmannen skal sikre at skolene og 
skoleeierne oppfyller pliktene de har etter loven. 
Elever og foreldre kan melde fra til fylkesmannen 
hvis skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten. 

Reglene gjelder for elever i grunnskoler og 
videregående skoler, både når de er på skolen, i 
skolefritidsordninger og i leksehjelpsordninger 
opprettet etter opplæringsloven. Det er kommu-
nene, fylkeskommunene og de private skole-
eierne som har ansvaret for at den enkelte skole 
oppfyller kravene i loven. 

Deloitte har evaluert nytt kapittel 9A i opp-
læringsloven. Evalueringen viser at flere elever 
blir hørt og får hjelp, og at det har skjedd tydelige 
endringer i skolenes praksis som følge av lovend-
ringen. Evalueringen viser likevel at det fortsatt er 
ulik praktisering av regelverket og utfordringer i 
dokumentasjonsarbeidet på skolene.30 

Regjeringen er i gang med å følge opp funnene 
fra evalueringen og vurdere hvilke grep vi bør ta 
for at regelverket skal virke enda bedre fremover. 
Blant annet vil vi se på hvordan vi kan gjøre veiled-
ningen til skolene og fylkesmennene bedre for å 
sikre en likere praktisering av regelverket. Som 
ledd i dette arbeidet vil vi også se nærmere på 
hvordan vi kan gi bedre og tydeligere informasjon 
om de sentrale vurderingene i saker som gjelder 
den skjerpede aktivitetsplikten, og hvilken inn-
virkning denne regelen har på lærerens rolle. I til-
legg har regjeringen bestemt at fylkesmannen 
skal få frist på fem virkedager for å gi første til-
bakemelding til eleven/foreldrene som har meldt 
inn en sak til fylkesmannen. 

Regjeringen har sendt på høring forslag om å 
lovfeste regler som skal bidra til å sikre at barne-
hagebarn har et godt og trygt leke- og lærings-
miljø. Et godt og trygt leke- og læringsmiljø omfat-
ter alle deler av det psykososiale miljøet, slik som 
vennskap, inkludering og forebygging av krenkel-
ser, trakassering, vold og mobbing. Det er videre 
foreslått å innføre en tydelig aktivitetsplikt for de 
som arbeider i barnehagen, som skal sikre at alle 
barna har det trygt og godt.

2.2.5 Et tett samarbeid med hjemmet

For å kunne trives og ha best mulige forutsetninger 
for å lære og utvikle seg i barnehagen og på skolen 
trenger barna og elevene støtte fra foreldrene sine. 
Regjeringen forventer at alle barnehager og skoler 
legger til rette for et godt foreldresamarbeid og 
møter alle foreldre med respekt for og anerkjen-
nelse av hva de kan bidra med. Det er barnehagens 
og skolens ansvar å organisere samarbeidet på en 
slik måte at alle foreldre kan delta og bidra, uavhen-
gig av bakgrunn og forutsetninger. Foreldrene må 
få den informasjonen de trenger, på et språk og i et 

29 http://www.european-agency.org/sites/default/files/
fpies_self-review_tool_no.docx 30 Deloitte 2019.
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format de kan forstå. Det er også barnehagens og 
skolens ansvar å ha gode strategier når samarbei-
det blir utfordrende.

Et godt foreldresamarbeid innebærer at barne-
hager og skoler sørger for at foreldrene får med-
virke i spørsmål som angår deres barn. Barne-
hagene og skolene må dessuten legge til rette for 
at foreldrene kan bli kjent med hverandre og hver-
andres barn. Det kan bidra til å fremme et godt 
miljø og et inkluderende fellesskap og forhindre 
sosial ekskludering.31 

Ansatte i barnehager og skoler trenger kunn-
skap om hvordan de best kan tilrettelegge for et 
godt samarbeid med hjemmet. Det er derfor vik-
tig at barnehagene og skolene legger vekt på å 
utvikle lærernes kompetanse på dette området, og 
at de sikrer at lærerne som trenger det, får nød-
vendig støtte. Samarbeid med hjemmet bør også 
vektlegges i lærerutdanningene. 

Foreldre har ulike forutsetninger for å kunne 
følge opp barna sine. En del foreldre med innvan-
drerbakgrunn har dårlige norskkunnskaper og 
kjenner lite til det norske utdanningssystemet. I 
forslag til lov om integrering foreslår regjeringen 
at deltakere i introduksjonsprogrammet som har 

barn under 18 år, skal delta på kurs i foreldre-
veiledning. Det samme gjelder deltakere som får 
barn i løpet av programperioden. Formålet med å 
innføre et obligatorisk foreldreveiledningskurs 
som del av introduksjonsprogrammet er å gi nyan-
komne foreldre informasjon om, og veiledning i, 
foreldrerollen i en norsk kontekst. Dette skal 
skape trygge foreldre som kan gi barna en god 
oppvekst i Norge, og dermed fremme integrering. 

I samtaler med foreldre som har begrensede 
norskkunnskaper, kan det være hensiktsmessig 
eller nødvendig å benytte tolk eller eventuelt 
språkassistent, avhengig av hva det gjelder. 
Tospråklig ansatte uten tolkefaglige kvalifikasjo-
ner kan brukes til å gi enkle, praktiske beskjeder, 
mens kvalifisert tolk bør benyttes for eksempel i 
forbindelse med utviklingssamtaler. Ifølge forslag 
til ny tolkelov må kvalifisert tolk benyttes når det 
skal treffes enkeltvedtak. Det kan også ofte være 
nyttig å oversette skriftlig informasjon til aktuelle 
språk.

Barnehagen skal legge til rette for at for-
eldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle 
observasjoner og vurderinger knyttet til enkelt-
barnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og 
læring. Det er viktig at barnehagen begrunner 
sine vurderinger overfor foreldrene og tar hensyn 31 Drugli og Nordahl 2016.

Boks 2.3 Samarbeid med minoritetsspråklige foreldre

Sarpsborg kommune har igangsatt en tverretat-
lig arbeidsgruppe som vektlegger tettere sam-
arbeid med det somaliske miljøet i kommunen. I 
arbeidsgruppen er det også representanter fra 
det somaliske miljøet. Et tiltak i dette arbeidet er 
egne foreldremøter for somaliske foresatte ved 
Sandesundsveien barneskole. Det er også tilsatt 
en somalisk foresatt (mor) som språkassistent i 
skolen, på leksekafé og på SFO. Hun arbeider 
aktivt i skolemiljøet, blant annet med skolens 
elever med somalisk bakgrunn, som er den 
største flerkulturelle elevgruppen på skolen.

I tillegg har språkassistenten samarbeids-
møte annenhver uke med somaliske mødre på 
skolen. I praksis vil det si at mødrene blir igjen 
på skolen, etter at skoledagen har begynt for 
barna. I samarbeid med skolens ledelse og kon-
taktlærere blir det avtalt innhold for møtet. 
Dette er en delingsarena der skolen informerer, 
og foresatte får svar på eventuelle uklarheter 
mm. Eksempler på innhold er gjennomgang av 

undervisningsopplegg (ukeplaner), nyheter fra 
skolen og aktuelle gratis aktiviteter i regi av 
skolen, som nærmiljøhus. En viktig post på pro-
grammet er tid til spørsmål om smått og stort 
som de foresatte lurer på. Dette arbeidet er med 
på å knytte tettere bånd mellom skole og hjem 
og på den måten utvikle en felles forståelse for 
hvor viktig det er at barna lykkes på skolen. 
Erfaringen med somalisk språkassistent er så 
positiv at skolen har valgt å ansette ytterligere 
en språkassistent. 

Innholdet på foreldremøtene blir planlagt i 
samarbeid med de somaliske foresatte. Skolen 
har hatt kvelder med workshops og informasjon 
om blant annet vaksinering, iPad, elevens skole-
miljø, SFO, betydningen av barnehage, skolens 
tilbud om daglig gratis skolefrokost og gratis 
aktiviteter etter skoletid. Skolen opplever godt 
oppmøte og har simultantolking på foreldre-
møtene. Tilbakemeldingen fra foreldre er at 
dette er en ønsket praksis fremover.
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til foreldrenes synspunkter. Resultatene fra 
foreldreundersøkelsen for barnehagen for 2018 
viser at foreldrene er minst fornøyd med områder 
relatert til informasjon og medvirkning.32 

2.2.6 Gode overganger og sammenhenger 
i utdanningsløpet

I løpet av årene i utdanningsløpet må barna og 
elevene gjennom mange overganger. Den første 
overgangen opplever barna når de starter i barne-
hagen. Deretter er overgangen til storbarns-
avdeling i barnehagen, overgang fra barnehage til 
skole og SFO og overgangene til mellomtrinnet, 
ungdomsskolen og videregående opplæring vik-
tige milepæler i barnas og elevenes liv. 

Mange barn og elever opplever overgangene 
som spennende og fylt av forventninger med nye 
utfordringer og muligheter og nye venner. Sam-
tidig kan disse fasene være kritiske og ha stor 
betydning for barns og elevers trivsel, utvikling og 
læring.

Enkelte barn og elever strever ekstra i for-
bindelse med overgangene. De kan oppleve at det 
er lite sammenheng og kontinuitet mellom nivå-
ene i utdanningssystemet, både sosialt og faglig.33

Stoltenberg-utvalget peker på at overgangene kan 
være ekstra vanskelige for en del gutter, blant 
annet fordi de modnes senere enn jenter.34 I over-
gangene mellom utdanningsnivåene går andelen 
elever som får spesialundervisning, ned, jf. figur 
3.1 i kapittel 3. Det kan tyde på for dårlig sammen-
heng i det spesialpedagogiske tilbudet mellom de 
ulike nivåene. 

Regjeringen er opptatt av at det skal være 
bedre sammenheng ved overgangene i utdan-
ningsløpet. I 2018 fikk derfor barnehagen, skolen 
og SFO en lovfestet plikt til å samarbeide for å 
sikre barna en best mulig overgang fra barnehage 
til skole.35 Skoleeier har hovedansvaret for sam-
arbeidet og skal utarbeide en plan for overgangen. 
Regjeringen tar sikte på å innføre tiltak for å bedre 
samarbeidet mellom ungdomsskole og videregå-
ende skole også, jf. 2.4.7.

Også overgangene i grunnskolen kan være 
krevende for mange elever. I overgangen fra 
barnetrinn til mellomtrinn (femte klassetrinn) 
opplever elevene større krav til læring og presta-
sjon, og de fleste slutter på SFO i denne fasen. 

Overgangen til ungdomsskolen innebærer skole-
bytte, nye medelever, nye lærere og introduksjon 
av karakterer. I denne fasen øker forskjellene i 
mestringsnivå mellom gutter og jenter. Besøks-
dager, foreldreinvolvering, fadderordninger og 
informasjonsdeling kan være like viktig ved over-
gangen fra barneskole til ungdomsskole som ved 
overgangen fra barnehage til barneskole. 

Overganger skal være preget av kontinuitet og 
oppleves som trygge for barna og elevene. Det 
krever god planlegging, god ledelse, god 
informasjonsoverføring og godt samarbeid på 
tvers av nivåer og fag. Barna og elevene må få 
hjelp til å finne seg til rette, og både barna og 
elevene selv og foreldrene må få medvirke til at 

32 Utdanningsdirektoratet 2019a.
33 Lillejord, Børte et al. 2015, OECD 2017b.
34 NOU 2019: 3.
35 Barnehageloven § 2 a, opplæringsloven § 13-5 og friskole-

loven § 5-5.

Boks 2.4 Overgang fra barnehage 
til skole i Lillehammer kommune

Fra og med 2019 følger Lillehammer kom-
mune barn som skal begynne på skolen, 
ekstra tett. Høsten 2018 ansatte Lillehammer 
kommune en rådgiver for tidlig innsats i 
barnehage og skole. Våren 2019 ble det ansatt 
fem nye barnehagelærere. De fem barnehage-
lærerne skal jobbe i barnehage fra 1. desem-
ber til 31. juli, for så å følge barna over til SFO 
og skole fra 1. august og utover høsten. Dette 
fører til en tryggere overgang for barna. 

De fem barnehagelærerne og rådgiveren 
jobber som et team og skal sammen lage et 
best mulig opplegg for å gi barna gode over-
ganger. I tillegg til å arbeide med barna, skal 
de jobbe med innhold og system og bidra til 
kontinuitet i arbeidet. Tiltaket omfatter alle de 
28 barnehagene i kommunen og syv barne-
skoler. 

I og med at de fem barnehagelærerne 
arbeider både på overordnet systemnivå og 
ute i praksisfeltet i barnehage, SFO og skole, 
vil de sitte på kunnskap om praksisfeltet som 
de kan ta med seg i arbeidet med system-
nivået. Tilsvarende kan de bringe kunnskap 
fra systemnivået ut i praksisfeltet. På denne 
måten kan kommunen sikre at alle barn, uav-
hengig av hvilken barnehage eller skole de 
går på, får det samme innholdet i femårs-
gruppene og i begynneropplæringen. 

I planleggingsfasen har mange parter vært 
involvert i arbeidet. Våren 2020 vil kommunen 
evaluere tiltaket.
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overgangen kan bli best mulig.36 Barnehagene og 
skolene må være spesielt oppmerksomme på at 
barn og elever som trenger særskilt tilrette-
legging, skal få en god overgang. Barn og foreldre 
med innvandrerbakgrunn kan ha behov for sær-
skilt veiledning og språklig tilrettelegging. Vi har 
behov for mer kunnskap om overgangene i utdan-
ningsløpet og hvordan de fungerer for elever som 
trenger særskilt tilrettelegging.

Informasjonsoverføring

For at barna og elevene skal få en best mulig 
overgang, er det viktig at relevant informasjon 
og dokumentasjon formidles til alle aktuelle 
parter, inkludert barnet og foreldrene. Samtidig 
må hensynet til barnas og elevenes personvern 
ivaretas. Ved overgangen mellom barnehage, 
skole og SFO må barnehagen ha samtykke fra 
foreldrene for å dele opplysninger om enkelt-
barn med skolen. 

I dag overføres informasjon om barnet eller 
eleven på forskjellige måter. Det kan være behov 
for å styrke sikkerheten rundt overføring av per-
sonopplysninger. Det kan også være behov for å 
utrede nærmere hvordan informasjonsover-
føringen lokalt kan bli bedre ved overganger i 
utdanningsløpet innenfor de rettslige rammene 
som gjelder. Utdanningsdirektoratet vil få i opp-
drag å utrede mulige tiltak for bedre informasjons-
overføring, i samarbeid med berørte parter. 

2.3 Det starter i barnehagen 

Å bidra til at alle barn får en god start, er den vik-
tigste investeringen vi kan gjøre som samfunn. 
Barnehagen er det første leddet i et livslangt 
læringsløp. Barnehagen skal gi det enkelte barnet 
et godt pedagogisk tilbud og bidra til en god barn-
dom preget av trivsel, vennskap og lek. Barne-
hagene er forpliktet til å møte den enkeltes behov 
for trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre 
at alle får ta del i og medvirke i fellesskapet. 

I 2017 fastsatte Kunnskapsdepartementet en 
ny rammeplan for barnehagen. Den nye ramme-
planen tydeliggjør hva personalet skal gjøre for at 
barna skal trives og utvikle seg, og hva som kre-
ves for å tilrettelegge for de yngste. Den vekt-
legger blant annet systematisk arbeid med mang-
fold, språk og vennskap. Utdanningsdirektoratets 
årlige spørring til Barnehage-Norge viser at sty-
rerne opplever at barnehagepersonalet er positive 

til å ta i bruk den nye rammeplanen, og de fleste 
opplever at de ansattes refleksjon er endret som 
følge av den nye rammeplanen. Et flertall av både 
styrere, eiere og kommunene mener at ramme-
planen tydeliggjør deres ansvarsområder.37 Regje-
ringen forventer at alle barnehagene har rutiner 
og systemer for å sikre at de oppfyller kravene i 
rammeplanen.

2.3.1 Gode barnehager fremmer trivsel og 
læring

Det er godt dokumentert at det er bra for barn å 
gå i barnehage, så lenge barnehagen holder høy 
kvalitet. Barnehager med høy kvalitet er bra for 
alle barn, men er særlig positivt for barn som av 
ulike grunner trenger ekstra støtte og trygghet. 
Gode barnehager bidrar til å styrke barnas språk-
ferdigheter og reduserer atferdsvansker.38 Barne-
hager er særlig viktig for minoritetsspråklige 
barns språkutvikling i norsk og for deres videre 
integrering i det norske samfunnet.39 

Barnehager med dårlig kvalitet kan derimot 
øke risikoen for atferds- og språkvansker, særlig 
for barn fra lavinntektsfamilier, og kan bidra til at 
barna blir stresset.40 Vedvarende negativt stress 
kan ha uheldige konsekvenser for barnas utvik-
ling, immunforsvar og psykiske helse, særlig for 
de yngste barna. Stressnivåene er høyest hos 
barn som er i barnehagen åtte timer eller mer per 
dag.41

Barnehager med høy kvalitet har høy voksen–
barn-tetthet og godt kvalifiserte ansatte.42 I disse 
barnehagene blir barnas språk- og tallforståelse 
stimulert og barna lærer å vente på tur. Barna får 
støtte til å regulere vanskelige følelser, og de 
utvikler evne til utholdenhet og problemløsning. 
Det er også viktig at barna opplever gode relasjo-
ner og en trygg tilknytning til de ansatte. Et godt 
fundament påvirker evnen til å takle senere van-
sker og stress.43 Kunst- og kulturaktiviteter, som 
dans, musikk og kreativ utfoldelse, kan bidra til å 
redusere barnas stress og styrke evnen til å regu-
lere følelser.44 Måltidene i barnehagen kan være 

36 Lillejord, Børte et al. 2015, OECD 2017b.

37 Fagerholt et al. 2019.
38 Melhuish og Ereky-Stevens 2015, Drange og Havnes 2015, 

Zachrisson og Dearing 2015, Brandlistuen et al. 2015, 
Schjølberg et al. 2011, Dearing et al. 2018, Heckman og 
Karapakula 2018.

39 Drange og Telle 2015, Drange og Telle 2017, Drange 2018.
40 Melhuish og Ereky-Stevens 2015. 
41 Vermeer og Groeneveld 2017, Drugli et al. 2016.
42 Rege et al. 2018, Bjørnestad og Os 2018, Løkken et al. 2018.
43 Cohn et al. 2009.
44 Brown et al. 2017.
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en viktig inkluderingsarena som gir mulighet for 
felles meningsdanning og gruppeglede.

Barnehagen er forpliktet til å gi gode vilkår for 
lek og vennskap. For hvert enkelt barn kan inn-
pass og deltakelse i leken oppleves som livsviktig, 
og lek er grunnleggende for å kunne utvikle en 
positiv selvoppfatning. Lek skal være morsomt og 
gi barn glede. Å føle fryd og glede gjennom lek 
virker også stimulerende for hjernen. 

I leken kan barn utforske, oppdage og forstå 
nye sammenhenger. Barn søker mening i alt de 
gjør og gjennom lek stimuleres og utvikles både 
sosiale, emosjonelle og kognitive ferdigheter. 
Dette omfatter blant annet evne til samarbeid, 
empati, selvhevdelse, selvregulering og mestring 
av sosiale relasjoner. Disse ferdighetene og kunn-
skapene kan gi et godt grunnlag og motivasjon for 
trivsel og læring i skolen. 

Noen barn kommer naturlig inn i leken, mens 
for andre er dette vanskeligere. Barn som ikke er 
med i leken, lærer ikke å mestre lekekodene helt 
av seg selv dersom det kun tilrettelegges for fri-
lek. Ifølge rammeplanen for barnehagen skal de 
ansatte observere, støtte og veilede barna i leken 
ved behov, slik at alle får plass i fellesskapet. Det 
fysiske miljøet legger rammene for barnas lek, og 
barnehagen må tilrettelegge for spennende leke-
miljøer.

Stoltenberg-utvalget foreslo at det bør innføres 
en kommunal plikt til å tilby gratis førskoletilbud 
med minst fem timer lekbaserte læringsaktivite-
ter i uken for alle femåringer.45 Forskning viser at 
slike lekbaserte læringsaktiviteter kan gi god 
læringsgevinst i barnehager med lav kvalitet.46

Rammeplanen slår fast at barnehagen skal legge 
til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte 
leke-, aktivitets- og læringsmuligheter, og at alle 
barna skal kunne oppleve progresjon i barne-
hagens innhold. Personalet må bidra til at barna 
får mestringsopplevelser og samtidig har noe å 
strekke seg etter. Rammeplanen stiller dermed 
krav om at barnehager skal tilrettelegge for 
læring og utvikling, men ikke krav til konkrete 
opplegg, metoder eller rutiner. Barnehagene står 
fritt til å velge hvordan det pedagogiske arbeidet 
organiseres i praksis, og barnehagelærerens fag-
lige og pedagogiske skjønn skal legges til grunn. 
Regjeringen ønsker ikke å innføre en slik plikt 
som Stoltenberg-utvalget foreslår.

For å kunne gi alle barn et tilrettelagt tilbud 
trenger personalet kunnskap om barnegruppens 
og enkeltbarns behov, trivsel og allsidige utvik-

ling. I gode barnehager observerer og vurderer 
de ansatte fortløpende barnets trivsel og allsidige 
utvikling med utgangspunkt i barnets individuelle 
forutsetninger og behov. Systematisk vurdering 
kan bidra til at de ansatte i større grad oppdager 
og avdekker om barna trenger ekstra oppfølging 
og støtte, og til at de får et mer kritisk blikk på 
egen praksis.47 

Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen 
peker på at barnehagelærerstudenter må få mer 
kompetanse om bruk av metoder som observa-
sjon, kartlegging og pedagogisk dokumenta-
sjon.48 Ifølge rapporten vektlegger barnehage-
lærerutdanningene dette i svært ulik grad. Regje-
ringen forventer at barnehagelærerutdanningene 
gir studentene kompetanse til å fange opp og følge 
opp barn som har behov for ekstra støtte eller 
særskilt tilrettelegging. Studentene må lære hvor-
dan de skal vurdere enkeltbarns trivsel og all-
sidige utvikling, blant annet ved hjelp av observa-
sjon og kartlegging. Dette er beskrevet i ramme-
plan for barnehagelærerutdanning og i nasjonale 
retningslinjer for barnehagelærerutdanning. 

2.3.2 Språkarbeidet i barnehagen

Regjeringen vil styrke språkarbeidet i barne-
hagene og sikre bedre støtte og hjelp til barn med 
ekstra behov for tilrettelegging. Barns språk-
ferdigheter har stor betydning for barnas trivsel 
og følelse av mestring i hverdagen. Denne 
sammenhengen er tydelig allerede før barna er 
tre år.49 Språksterke barn har gode forutsetninger 
for samspill med andre, for deltakelse i lek og for 
læring, og de er ofte aktive i lek og sosiale aktivite-
ter. Både barn som strever med språkutviklingen, 
og flerspråklige barn, faller oftere utenfor barne-
fellesskapet. Det samme gjelder gutter i større 
grad enn jenter. Disse barna har behov for hjelp 
og støtte til å delta i lek og til å utvikle språklig og 
sosial kompetanse parallelt.50

I et integreringsperspektiv er det viktig at barn 
med innvandrerbakgrunn rekrutteres til barne-
hage. Jo tidligere minoritetsspråklige barn begyn-
ner i barnehage, desto bedre språkutvikling har 
de, og de får bedre resultater på skolen.51 

Noen barn går i barnehager som har samisk 
som hovedspråk. Kommunene har ansvaret for at 
barnehagetilbudet til samiske barn i samiske dis-

45 NOU 2019: 3.
46 Rege et al. 2019.

47 Eik og Steinnes 2017, Helland et al. 2019.
48 Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen 2018.
49 Lesesenteret 2018.
50 Lesesenteret 2018, Stangeland 2017.
51 Drange og Telle 2017, Drange 2018, Bråten et al. 2014.
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trikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige 
kommuner skal forholdene legges til rette for at 
samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin 
kultur, jf. barnehageloven § 8 tredje ledd.

Barn lærer språk ved å lytte til og bruke språk 
i samspill med andre. Det å dele erfaringer, opp-
levelser, tanker og følelser i hverdagen fremmer 
barns språkutvikling.52 Språkarbeidet på avde-
lingene med de yngste barna er spesielt viktig. 
Forskning viser at det er sammenheng mellom 
kvaliteten på språkmiljøet i avdelingen barna går 
på frem til de er tre år, og ordforrådet de har når 
de fyller fem.53 Gode barnehager kjennetegnes av 
at de ansatte kommuniserer og resonnerer aktivt 
med barna, og at de stimulerer til å reflektere, 
tenke og bruke språket.54 Mat og måltider er vik-
tig for samspill og fellesskap, og måltidene kan 
brukes i språkarbeidet for å se hvert enkelt barn 
og stimulere til samtaler, nysgjerrighet og reflek-
sjon, jf. rammeplan for barnehager. 

Resultater fra GoBaN-prosjektet har synlig-
gjort at mange barnehager ikke gir barna tilstrek-
kelig lærings- og utviklingsstøtte. GoBaN viser 
også, i tråd med tidligere forskning, at personalet i 

mange norske barnehager i for liten grad inviterer 
barna inn i utdypende samtaler og refleksjon.55

Studier viser at samspillet under måltidene i 
barnehagen ikke er så bra som det burde være.56 

For å skape rike språkmiljøer er det nødvendig 
med kompetente og engasjerte ansatte som er 
bevisst på betydningen de har for barnas utvikling 
og læring, og som inkluderer alle barna i språk-
stimulerende aktiviteter. De ansatte er forpliktet 
til å observere og følge med på barnas språkutvik-
ling og til å fange opp og støtte barn som har ulike 
former for kommunikasjonsvansker, som er lite 
språklig aktive, eller som har sen språkutvikling. 
Regjeringens satsing på flere barnehagelærere vil 
bidra til å styrke barnehagens arbeid med tidlig 
og god språkstimulering for å fremme barnas 
språkferdigheter.

Hele personalet i barnehagen skal arbeide for 
å oppfylle barnehagens formål og innhold. De skal 
støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og 
samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk- 
og samiskspråklige kompetanse, jf. Rammeplan 
for barnehagen. Det finnes noe veilednings- og 
støttemateriell for det flerspråklige arbeidet i 
barnehagen. Regjeringen vil be Utdanningsdirek-

52 Gjems 2011.
53 Hansen 2018.
54 Karlsen 2014.

55 Bjørnestad og Os 2018, Bjørnestad et al. 2019.
56 Klette, Drugli og Aandahl 2018.

Boks 2.5 Systematisk språkarbeid og foreldresamarbeid 

I Haugenstien barnehage i Alna bydel i Oslo er 
språk og foreldresamarbeid et viktig satsings-
område. Barnehagen følger Oslostandard for 
godt språkmiljø i barnehager og dessuten 
SPROFF og Språkskogen – to strukturerte 
språkopplæringsprogram som retter seg mot 
flerspråklige barn i alderen tre til seks år i byde-
lens barnehager. Formålet er å gjøre barn i 
barnehagen som ikke har tilstrekkelige norsk-
språklige ferdigheter, bedre rustet til skolestart, 
med særlig vekt på systematisk og strukturert 
begrepsopplæring. Barna lærer grunnleggende 
begreper som de bør ha kjennskap til før skole-
start, og som de vil møte i lærebøker og under-
visning de første årene på skolen. I praksis 
arbeider de ansatte med fire barn i en gruppe 
for å styrke barnas norske språk – minimum tre 
dager i uka og ca. 30 minutter hver gang. For-
eldre får informasjon om satsingen på foreldre-
møte og skal underskrive en samarbeidsavtale 

dersom barna deltar i en språkgruppe. Sam-
arbeidsavtalen bidrar til en gjensidig forpliktelse 
mellom foreldre og barnehagen som sikrer at 
gruppene møtes til faste tidspunkter, at barna er 
i barnehagen, at språkaktiviteter følges opp 
hjemme, og at foreldre kan be de ansatte om vei-
ledning ved behov.

Barnehagen har et nært samarbeid med 
bydelens språkteam. Språkteamet er i barne-
hagen hver uke og gjennomfører språktrening 
med barna som kommer, i tillegg til treningen 
de får gjennom SPROFF- og Språkskogen-
gruppene som personalet har. Barnehagen er en 
Lesefrø-barnehage, og har høytlesing for barna 
hver dag. Barnehagen har et eget bibliotek, og 
her leses det også bøker på barnas morsmål. 
Det er lagt til rette for at barna kan låne med seg 
bøker hjem som de kan lese med foreldrene 
sine.
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toratet vurdere hvilke tiltak det kan være behov 
for, for å støtte personalet i barnehagen i å 
fremme og utvikle de flerspråklige barnas norsk- 
og samiskspråklige kompetanse.

Systematisk vurdering av barns språkutvikling 

Det er store individuelle forskjeller i barns språk-
utvikling. Barn er født med ulike forutsetninger for 
å lære, også for å lære språk. Når barn strever med 
språket, kan det skyldes blant annet forsinket 
språkutvikling eller ulike språkvansker. Mange 
barnehagebarn vokser opp med ett eller flere 
andre morsmål enn norsk. Flerspråklige barns bak-
grunn er forskjellig, og det er stor variasjon i hvor-
dan barna mestrer den flerspråklige situasjonen. 
Hos noen barn vil begrensede norskferdigheter 
være viktig å fange opp, mens andre barn strever 
med andre sider av språkutviklingen. Regjeringen 
er opptatt av at barnehagene jobber systematisk 
med å vurdere og følge opp barns språkutvikling. 

Flere studier viser at å kartlegge språk-
ferdigheter gjør de ansatte i barnehagen mer opp-
merksomme på språk og språkarbeid.57 Utdan-
ningsdirektoratets spørring til Barnehage-Norge 
fra 2015 viser at nærmere 60 prosent av barne-
hagene språkkartlegger barn når foreldre eller 
personalet mener det er behov for det, mens bare 
35 prosent rutinemessig kartlegger alle barnas 
språk.58 Siden 2008 har den rutinemessige språk-
kartleggingen av alle barn gått betydelig ned, 
mens den behovsstyrte kartleggingen har økt.

2.3.3 Vurdere barns norskkunnskaper før 
skolestart

Regjeringen ønsker å løfte betydningen av barns 
norskkunnskaper. Norsk språk er nøkkelen inn i 
store og små fellesskap i det norske samfunnet, og 
alle barn bør kunne forstå og snakke norsk når de 
begynner på skolen. En del barn starter på skolen 
uten å kunne godt nok norsk, og det gjør skole-
starten ekstra vanskelig. Det viktigste grunnlaget 
for språk blir lagt i de tidlige barneårene. Regje-
ringen er opptatt av at disse barna skal bli fanget 
opp tidlig, slik at de kan få den støtten de trenger. 
På den måten kan vi legge til rette for at barna kan 
delta i og ha utbytte av ordinær opplæring.

Regjeringen tar sikte på å innføre en plikt for 
kommunen til å vurdere alle barn før skolestart 
med det formål å identifisere barn som har behov 
for nærmere kartlegging av sine norskkunnskaper. 

Denne plikten vil innebære at barns norskkunn-
skaper observeres og vurderes, og den vil omfatte 
alle barn i kommunen. Når vurderingen gir grunn 
til bekymring knyttet til barns norskkunnskaper, 
skal kommunen sørge for at barna blir kartlagt 
med et verktøy som er utviklet til formålet. 

Det er noen barn som ikke går i barnehage, og 
det er noen foreldre som ikke benytter seg av 
tilbudet om de regelmessige konsultasjonene på 
helsestasjonen. Kommunen må finne en måte å 
sikre at alle barns norskkunnskaper kan bli 
vurdert. Det vil være kommunen selv som velger 
hvor vurderingen av barns norskkunnskaper skal 
skje; det kan være i barnehagen, på helsestasjonen
eller et annet egnet sted. 

Viktige momenter når barnets norskkunn-
skaper vurderes: 
– hva slags språkmiljø barnet er i til daglig
– hva slags samspill barnet har med andre barn 

og voksne
– om barnet blir inkludert i leken og i det sosiale 

fellesskapet
– om barnet viser interesse for å være med i lek 

eller andre aktiviteter
– om det går et skille mellom hva barnet faktisk 

forstår, og hva det kan uttrykke
– om barnet viser interesse for språklig formid-

ling
– hvor lenge barnet har vært eksponert for norsk 

språk

Barnets foreldre er en ressurs ved vurdering av 
hvilke barn som vil ha behov for en nærmere kart-
legging av sine norskkunnskaper. Kommunen må 
derfor sikre at det er god og tillitsbasert kommu-
nikasjon mellom barnets foreldre og den instan-
sen som har ansvar for vurderingen, slik at for-
eldrenes kunnskap om eget barns språkkunn-
skaper kan inngå i vurderingen. 

Barn som har gått i barnehager med et godt 
språkmiljø og god språkstimulering fra tidlig 
alder, eller som på annen måte har vært en del av 
et norskspråklig miljø, vil ha gode forutsetninger 
for å kunne forstå og snakke norsk når de begyn-
ner på skolen, og dermed for å følge ordinær opp-
læring. I barnehagen skal personalet legge til 
rette for progresjon, og barna skal utvikle seg og 
oppleve fremgang. Dersom barnet har gått lenge i 
barnehagen, men i liten grad utvikler sine norsk-
kunnskaper, må dette tillegges vekt i vurderingen 
av om språket bør kartlegges nærmere.

Dersom barnet går i barnehagen, vil persona-
let gjennom observasjon over tid kunne vurdere 
de momentene som er nevnt over og dermed 
fange opp barn som vil kunne trenge nærmere 

57 Sandvik og Spurkland 2012, Helland et al. 2019.
58 Haugset, Nilsen og Haugum 2016.
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kartlegging. Foreldre vil kunne bidra med infor-
masjon på disse områdene, og de vil kunne for-
midle eventuelle bekymringer dersom de opp-
lever at barnet deres ikke forstår norsk godt nok 
til at de kan utvikle seg i lek og læring i samvær 
med andre barn og voksne. 

For de barna som ikke går i barnehage eller 
deltar i regelmessige konsultasjoner på helse-
stasjonen, vil kommunikasjon med barnets for-
eldre være av særlig stor betydning. Kommunen 
kan for eksempel vurdere å etablere møteplasser 
for barn og foreldre der barnets norskkunnskaper 
kan bli observert og vurdert i samarbeid og for-
ståelse med barnets foreldre. 

I samiske distrikt har alle barn rett til opp-
læring i og på samisk når de begynner på skolen. 
Utenfor samiske distrikt, der det er minst ti elever 
i en kommune som ønsker opplæring i og på 
samisk, har elevene rett til slik opplæring. Retten 
gjelder så lenge det er minst seks elever igjen i 
gruppen. På samme måte som for vurdering og 
eventuell kartlegging av barns norskkunnskaper, 
vil vi i samarbeid med Sametinget vurdere hvor-
dan samiskkunnskapene til barn som skal ha opp-
læring i og på samisk, skal vurderes for en even-
tuell kartlegging før skolestart.

Utdanningsdirektoratet har fått i oppgave å 
lyse ut oppdrag til universitets- og høyskolesekto-
ren om å utvikle et verktøy som kan brukes til å 
kartlegge barns norskkunnskaper før skolestart. 
Verktøyet skal tilfredsstille krav om faglig kvalitet. 

Det skal brukes for å identifisere og dokumentere 
behov for ekstra støtte og oppfølging. Målet er at 
barn skal kunne snakke og forstå norsk så godt at 
de kan trives og utvikle seg i lek og læring og i 
samvær med andre barn og med voksne. Det vil 
inngå i oppgaven til de aktuelle fagmiljøene å 
anbefale ved hvilken alder det vil være mest hen-
siktsmessig å anvende et kartleggingsverktøy.

Kunnskapsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet vil i tillegg gi Utdannings-
direktoratet og Helsedirektoratet i oppdrag å 
utvikle et gratis, kvalitetssikret verktøy for språk-
kartlegging med veiledningsmateriell. Hensikten 
med et slikt verktøy er å avdekke eventuelle behov 
for ekstra støtte til barnets generelle språkutvikling 
og språkforståelse. Bruk av kartleggingsverktøyet 
vil ikke være obligatorisk, men anbefalt. 

2.3.4 Et tilgjengelig barnehagetilbud

Tall for 2018 viser at rundt 92 prosent av alle barn 
mellom ett og fem år går i barnehage, mens det 
samme gjelder 83 prosent av minoritetsspråklige 
barn.59 For fire- og fem-åringer er andelen minori-
tetsspråklige barn i barnehage nesten like høy 
som for øvrige barn, mens for ett- og toåringer er 
andelen betydelig lavere, jf. figur 2.5. Totalt er 18 

59 Minoritetsspråklige barn er definert ved at både barnet og 
barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, 
svensk, dansk eller engelsk.

Figur 2.5 Andel minoritetsspråklige og andre barn i barnehage 2016–2018, i prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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prosent av barna i barnehagen minoritetsspråk-
lige, en økning på 4,6 prosent siden 2017.

87 prosent av ett- og toåringer med foreldre 
med høyere utdanning går i barnehage, mot 56 
prosent av barn i denne aldersgruppen med for-
eldre med grunnskoleutdanning. 

Gode barnehager er viktig for sosial utjevning. 
Regjeringen ønsker derfor å legge til rette for at 
flere barn får mulighet til å gå i barnehage. De 
siste årene har vi gradvis utvidet retten til barne-
hageplass. Tidligere hadde kun barn som fylte ett 
år innen utgangen av august, rett til plass fra 
august det året. I 2016 ble retten utvidet slik at 
barn som fyller ett år i september eller oktober, 
har rett på plass samme måned som de fyller ett 
år, og i 2017 ble retten ytterligere utvidet til barn 
født i november. 

I tillegg har regjeringen innført et nasjonalt 
minstekrav til redusert foreldrebetaling og en ord-
ning med gratis kjernetid for barn fra familier 
med lav inntekt. Det nasjonale minstekravet til 
redusert foreldrebetaling innebærer at ingen 
familier må betale mer enn seks prosent av samlet 
inntekt for en barnehageplass. Ordningen med 
gratis kjernetid innebærer at barn i alderen fra to 
til fem år fra familier med en samlet inntekt under 
en gitt inntektsgrense har rett til 20 timer gratis 
oppholdstid i barnehagen per uke.60 I 2018 fikk til 
sammen 41 900 barn lavere oppholdsbetaling som 
følge av kravet til redusert foreldrebetaling, mens 
26 000 barn fikk gratis kjernetid. 

Regjeringen har tidligere lagt til rette for finan-
siering av heltidsplass i barnehage for alle fire- og 
femåringer i asylmottak og gratis kjernetid i 
barnehage for alle to- og treåringer i asylmottak. 
Regjeringen vil gi rett til barnehageplass for alle 
barn i mottak. I forbindelse med revidert nasjonal-
budsjett for 2019 ble ordningen med gratis kjerne-
tid til barn i asylmottak utvidet, slik at den også 
inkluderer ettåringer. I statsbudsjettet for 2020 
foreslår regjeringen å finansiere heltidsplass i 
barnehage for to- og treåringer i mottak.

Evalueringen av moderasjonsordningene viser 
at både kommunene og foreldrene i målgruppen er 
fornøyde med ordningene.61 Kommunene mener 
at moderasjonsordningene er et godt virkemiddel 
for å øke bruken av barnehage, og fremhever 
betydningen av målrettet støtte til barnefamilier 
med lav inntekt. Kommunene er imidlertid usikre 
på i hvilken grad de når ut med informasjon om 
moderasjonsordningene, og trekker frem søknads-
plikten som et mulig hinder for å benytte seg av 

ordningene. Selv om andelen som benytter seg av 
retten til moderasjon, ser ut til å ha økt over tid, er 
den anslåtte dekningsgraden blant barn fra lavinn-
tektsfamilier lavere enn i den øvrige befolkningen. 

For å bidra til at flere benytter seg av retten til 
moderasjon, ga Kunnskapsdepartementet Utdan-
ningsdirektoratet i oppdrag å utrede hvordan 
regelverket for moderasjonsordningene kan for-
enkles. I dette arbeidet har direktoratet foreslått 
at kommunene får anledning til å innhente nød-
vendige opplysninger fra Folkeregisteret og 
Skatteetaten når det søkes om moderasjon. Dette 
vil gjøre det enklere for foreldre å søke om mode-
rasjon og redusere ressursbruken i kommunenes 
søknadsbehandling. Forslaget er nylig sendt på 
høring, og etter planen vil den forenklede søk-
nadsordningen tre i kraft tidlig i 2020. 

2.4 En skole for alle elever

Skolen skal utvikle elevenes grunnleggende ferdig-
heter og kompetansen som de trenger i møte med 
samfunnet og senere arbeidsliv. Elevene må også 
rustes til å ta vare på seg selv og hverandre, til å 
kunne forstå, håndtere og bygge gode relasjoner 
med mennesker rundt seg og til å bli aktive og del-
takende medlemmer av samfunnet. Skolen skal 
bidra til at elevene utvikler seg som personer, til-
egner seg faglig kunnskap og opplever fellesskap. 

Gode skoler vektlegger et godt læringsmiljø. 
Det er arbeidsro i klasserommet, og elevene har 
gode relasjoner til lærerne. Lærerne tilpasser opp-
læringen til ulike elever og situasjoner og har posi-
tive forventninger til alle elevenes utvikling, både 
faglig og sosialt. Kollegaene mestrer utfordringer 
sammen, evaluerer egen praksis og videreutvikler 
virksomheten på grunnlag av aktuell forskning. 

Skolebidragsindikatorene viser at det er for-
skjeller mellom hvor mye skolene, kommunene 
og fylkeskommunene bidrar til elevenes læring. 
Indikatorene sier ikke noe om hvorfor vi finner 
disse forskjellene. Regjeringen vil derfor nedsette 
et ekspertutvalg som skal bruke datamaterialet og 
komme med forslag til tiltak om hvordan skoler 
med lavt bidrag kan bli bedre. Ekspertgruppen 
skal anbefale tiltak som skal bidra til å redusere 
den betydningen elevens kjønn, bakgrunn og tid-
ligere resultater kan ha for utbyttet av opplæ-
ringen. Tiltakene skal både være rettet mot nasjo-
nalt nivå og skoleeier- og skoleledernivå. Arbeidet 
skal deles i to deler. Første del skal bestå av kunn-
skapsinnhenting. I del to skal ekspertgruppen få 
innspill til tiltak gjennom dialog med skoleeiere, 
skoleledere og lærere. 

60 Fra 1. august 2019 er inntektsgrensen 548 500 kroner.
61 Trætteberg og Lidén 2018, Østbakken 2019.
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2.4.1 En skole for fremtiden

Samfunnet vårt er i stadig endring, blant annet 
som følge av ny teknologi, ny kunnskap og nye 
utfordringer. Det er viktig at det elevene lærer i 
skolen er relevant også i fremtiden, og at barn og 
unge får den kompetansen de trenger i eget liv og 
for å delta i samfunns- og arbeidsliv. Derfor pågår 
det nå et arbeid for å fornye fagene i skolen.62 Fra 
skolestart i 2020 får skolene nye læreplaner. Lære-
planene skal legge bedre til rette for dybdelæring 
og gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere og 
for å være kritiske, skapende og kreative. De skal 
bli mindre omfangsrike enn før, og flere fag skal 
bli mer praktiske og utforskende. Følgende tverr-

faglige temaer skal prioriteres i fag der det er rele-
vant: demokrati og medborgerskap, bærekraftig 
utvikling, og folkehelse og livsmestring.

I forbindelse med fagfornyelsen må det utar-
beides nye læremidler. Stadig flere av disse lære-
midlene vil være digitale. Digitale læremidler kan 
være en god støtte for lærerne når de skal tilpasse 
undervisningen til den enkelte, dersom de brukes 
riktig. Med digitale læremidler kan for eksempel 
elevene få oppgaver tilpasset sitt nivå. Med univer-
sell utforming av digitale læremidler vil fagstoff 
og oppgaver bli bedre tilgjengelige for en større 
del av elevene. Det finnes også et stort utvalg 
spesialiserte ressurser og verktøy som er tilpasset 
spesifikke utfordringer elevene kan ha. Dette kan 
bidra til at flere elever kan få den tilretteleggingen 
de trenger i klasserommet. Når alle elevene har 
god tilgang til IKT i klasserommet, blir det lettere 
å tilrettelegge for inkluderende undervisning for 
de elevene som er avhengige av IKT-hjelpemidler, 
og tilretteleggingen blir mindre synlig. Digitale 
læremidler kan dessuten bidra til økt motivasjon 
og engasjement. 

God bruk av digitale verktøy, hjelpemidler, 
programvare og læremidler stiller krav til lære-
rens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Fram-
tid, fornyelse og digitalisering. Digitaliserings-
strategi for grunnopplæringen 2017–2021 peker på 
at teknologi kan bidra til inkludering, men at det 
også kan også føre til ekskludering hvis man ikke 
tilpasser de digitale læremidlene og bruker dem 
riktig.63 

2.4.2 Skolene må gi alle en god start

Første skoledag er en stor dag for de fleste barn. 
Barna møter opp med forventninger og sommer-
fugler i magen. En ny hverdag venter dem med 
skoletimer, friminutt og nye venner. 

Elevenes første møte med skolen har stor 
betydning for hvordan de klarer seg resten av 
skolegangen og videre i arbeidslivet.64 Regje-
ringen forventer derfor at skolene tar godt imot 
de nye elevene og sørger for at de får en trygg og 
god start på skoletiden. En vellykket overgang 
handler ikke først og fremst om at barnet skal 
være klar for skolen, men at skolen skal være klar 
for barnet. 

De fleste barn mestrer overgangen fra barne-
hage til skole godt. En undersøkelse fra Hedmark 
gir indikasjoner på at mange av de yngste elevene 
trives på skolen, at de har venner, og at de har et 

62 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag-
fornyelsen/

Boks 2.6 Opplæring i og på samisk 

Tromsø er den byen i Norge med flest regi-
strerte samer, og Tromsø kommune har tilbud 
om opplæring på samisk i samiskklassen på 
1.–7. trinn ved Prestvannet skole. Opplærin-
gen er delt i tre grupper (1.–2. trinn, 3.–4. trinn 
og 5.–7. trinn). Det har vært en økning i antall 
elever på småtrinnet i samisk klasse på 62 pro-
sent fra skoleåret 2016/17 til 2019/20. Det 
viser at samisk er i sterk vekst i Tromsø. 
Elevene får velge fag og aktivitet på tvers av 
trinn og språk én gang per uke, i en økt som 
kalles «Elevens valg». Her jobber norske og 
samiske barn sammen med duodji, musikk, 
film, ballspill og så videre. 

Alle elevene har også andre felles aktivite-
ter knyttet til det samiske, blant annet en årlig 
samisk uke i forbindelse med 6. februar 
(samefolkets dag). Dette gir gode ringvirknin-
ger knyttet til identitet, status og kunnskap om 
det samiske, både for de med opplæring på 
samisk og for de med opplæring på norsk. I til-
legg har Prestvannet skole om lag åtte ambu-
lerende lærerstillinger som gir et tilbud om 
opplæring i samisk til de elevene som ønsker 
det på sin hjemmeskole. Skolen koordinerer i 
tillegg opplæringen i finsk/kvensk i Tromsø 
kommune. Det gis opplæring i samisk på 
nesten alle skoler i Tromsø. Fra skoleåret 
2015/16 til 2019/20 har antall elever med 
undervisning i eller på samisk økt med 82 pro-
sent. 

63 Kunnskapsdepartementet 2017a.
64 Lillejord, Børte og Nesje 2018, Andreasen og Lausten 2019.
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godt forhold til lærerne sine.65 Det er likevel noen 
som opplever uro og engstelse.66 En under-
søkelse gjengitt i Stoltenberg-utvalgets rapport 
indikerer at en stor andel lærere opplever at over-
gangen fra barnehage til skole har vært vanskelig 
for mange av seksåringene de har undervist. 
Mange av lærerne svarte at dagens undervisning 
på første trinn i liten grad har innslag av pedago-
gikken i barnehagen og lekbasert læring.67 

Når barna begynner på skolen, er det store 
forskjeller i hvor modne de er, og hva de kan. 
Regjeringen er opptatt av at opplæringen av de 
yngste elevene skal være tilpasset deres forutset-
ninger og behov. De yngste elevene trenger å opp-
leve omsorg, nærhet og støtte. Ikke minst er dette 
viktig for elever som trenger særskilt tilrette-
legging. Det bør være rom for barnas lek og egne 
initiativ, slik de har vært vant til i barnehagen. 
Elevene bør få samarbeide, jobbe undersøkende 
og være aktive i egen læringsprosess. Det er vik-
tig at lærerne er lydhøre for elevenes reaksjoner 
og innspill og tilpasser undervisningen til det som 
skjer i møtet med elevene. Klasseledelse og god 
organisering av undervisningen er viktig for at de 

yngste barna skal trives, mestre og lære. Skolene 
må gi lærerne støtte, handlingsrom og fleksibilitet 
slik at de kan klare dette.68 Skolene må også legge 
til rette for gode rammer for mat og måltider for å 
fremme sosialt samvær, trivsel og helse, jf. nasjo-
nal faglig retningslinje for mat og måltider i 
skolen.69 Måltidet er en viktig inkluderingsarena 
og en anledning for sosialt samvær. 

Skolene har plikt til å tilby intensiv opplæring 
for elever på 1.–4. trinn som står i fare for å bli 
hengende etter i lesing, skriving eller regning, se 
nærmere omtale i kapittel 3.

De nye læreplanene blir blant annet basert på 
forskning om hva som er en god skolehverdag for 
de yngste elevene. De vil vektlegge lek og utfor-
skende virksomhet i flere fag, særlig før fjerde 
trinn. De nye læreplanene legger dessuten til rette 
for at skolene kan gi intensiv opplæring som del 
av den ordinære opplæringen. 

Vi vet lite om hvordan de yngste barna følges 
opp i skolen dag. Utdanningsdirektoratet har der-
for fått i oppgave å sette i gang en evaluering av 
intensjonene for skolestart for seksåringene, slik 
det ble uttrykt i Reform 97, sammenlignet med 

65 Nordahl, Egelund et al. 2018.
66 Lillejord, Børte et al. 2015.
67 NOU 2019: 3.

Boks 2.7 Det digitale potensialet 

Bak satsingen «Digg Læring» på Knappskog 
skole i Fjell kommune ligger det en pedagogisk 
tilnærming som vektlegger motivasjon, mest-
ring og læring. Siden høsten 2017 har skolen 
brukt digitalt utstyr i undervisningen, med én-
til-én-dekning med iPad på første til tredje trinn 
og Chromebook på fjerde til syvende trinn. Sko-
len er opptatt av at det er pedagogikken som er 
det viktigste. Det digitale verktøyet skal ikke 
avgrense, men snarere gjøre det mulig å oppnå 
enda mer enn med tradisjonell undervisning. 
Skolen ønsker å bruke de verktøyene og meto-
dene som til enhver tid er mest hensikts-
messige, og å bruke IKT kun der det gir mer 
læring og motivasjon.

Elevene har individuelle leselekser. Ved å 
digitalisere mengdetreningen erfarer skolen at 
det blir mer tid til lek og fysisk aktivitet i klasse-
rommet på første trinn. Lærerne leser inn 
instruksjoner til elevene, slik at det er enklere 

for elevene å komme i gang med individuelt 
arbeid. Elevene leser inn leseleksene digitalt 
hjemme, slik at lærerne har tid til å lytte til alle 
elevene. Elever som har utfordringer med skri-
ving, kan bruke diktering eller levere tekster 
som lydfil. Lærerne opplever at digitaliseringen 
gir mer oversikt: det blir enklere å se progresjon 
og å differensiere oppgaver. Videre gjør det digi-
tale det enkelt å tilpasse undervisningen til den 
enkelte elev, å legge til rette for at elevene møtes 
og å skape mestringsarenaer. Knappskog skole 
er sertifisert som dysleksivennlig skole.

Skolen har hatt gode erfaringer med bruk av 
digitale verktøy i arbeidet med nyankomne 
minoritetsspråklige elever. Flere av elevene 
kommer uten skolegang eller erfaring med 
strukturert opplæring. Sammenlignet med tid-
ligere har skolen erfart raskere progresjon med 
lesing og innlæring av nye ord.

68 Lillejord, Børte og Nesje 2018.
69 https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-

maltider-i-skolen
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dagens situasjon for seksåringene i skolen. 
Evalueringen skal også bidra til å styrke kunn-
skapen om barna på første og andre trinn. Den vil 
blant annet gi økt kunnskap om hvordan elevene 
opplever overgangen fra barnehage til skole, om 
hvordan de opplever skolehverdagen, om hvor-
dan skolen tilrettelegger for de yngste elevene, og 
om samarbeid mellom skole og SFO. Oppdraget 
er en oppfølging av Innst. 317 S (2017–2018).70 

Utdanningsdirektoratet har også fått i oppdrag 
å utrede mulighetene for å gjennomføre en årlig 
nasjonal elevundersøkelse for 1.–4. trinn, slik vi i 
dag har for elevene fra 5. trinn og oppover. En slik 
undersøkelse vil kunne gi informasjon om eleve-
nes egen opplevelse av skolehverdagen. Det er 
flere metodiske, juridiske, etiske og økonomiske 
problemsstillinger som må vurderes når man skal 
ta stilling til om en slik undersøkelse skal gjennom-
føres blant de yngste elevene. 

2.4.3 Fleksibel skolestart

Ifølge opplæringsloven skal grunnskoleopp-
læring til vanlig starte det kalenderåret barnet 
fyller seks år. Kommunen kan vedta å utsette 
skolestarten ett år, eller den kan la et barn starte 
på skolen ett år før dersom det fyller fem år innen 
1. april. Begge deler krever sakkyndig vurdering 
og søknad eller samtykke fra foreldrene. 

I Norge er det uvanlig å forskyve skolestart. 
Under to prosent av kullet får utsatt eller frem-
skutt skolestarten. Rundt tre prosent av alle barn 
født i årets siste kvartal får utsatt skolestart, og en 
like stor andel av barna født i årets første kvartal 
får fremskutt skolestart. Det er først og fremst 
gutter som får utsatt skolestart og jenter som får 
den fremskutt.71 

Vi har lite systematisk kunnskap om hvordan 
kommunene praktiserer dagens regelverk for 
fleksibel skolestart, og hvilken betydning utsatt 
eller fremskutt skolestart har for barna, sosialt og 
faglig. Vi vet for eksempel ikke om den lave ande-
len som får forskjøvet skolestart skyldes at få 
søker eller at mange søknader blir avslått. Depar-
tementet vil derfor innhente mer informasjon om 
dagens praksis gjennom Utdanningsdirektoratets 
halvårlige spørring til skoler og skoleeiere og 
gjennom andre informasjonskilder.

Fleksibel skolestart var tema i Stoltenberg-
utvalgets rapport NOU 2019: 3 Nye sjanser – 
bedre læring.72 Utvalget viste blant annet til forsk-

ning som viser at å være eldre ved skolestart 
fører til bedre skoleprestasjoner, og at de eldste 
barna i mindre grad blir ansett som hyperaktive. 
Utvalget var imidlertid splittet i sin anbefaling. 
Flertallet ønsker å videreføre dagens ordning 
fordi de mener fleksibel skolestart ikke har til-
strekkelig støtte i forskning. Disse utvalgs-
medlemmene vektlegger at det kan være proble-
matisk å fordele elever etter skolemodenhet, og 
de er bekymret for at tiltaket vil gi økte forskjeller
i skolen. Et mindretall peker på at foreldre, 
lærere og andre uttrykker bekymring for at 
mange barn ikke er klare for å starte på skolen. 
De mener dagens ordning for skolestart ikke 
fungerer, særlig ikke for gutter og for de som er 
født sent på året. De anbefaler derfor å utrede og 
prøve ut én eller flere former for fleksibel skole-
start. I høringsrunden støttet de fleste hørings-
instansene flertallets vurdering om å videreføre 
dagens ordning. 

Regjeringen er opptatt av at alle barn skal få en 
god overgang fra barnehage til skole, uavhengig 
av når på året de er født. Vi vil derfor gi kommu-
nene mulighet til å prøve ut modeller for fleksibel 
skolestart. Aktuelle temaer for utprøvingene kan 
være unntak fra bestemmelsen om krav til 
sakkyndig vurdering, forsterket samarbeid mel-
lom barnehage, skole og foreldre, fleksibel bruk 
av personale mellom barnehage og skole, rutiner 
og praksis for samarbeid mellom barnehager og 
skole og ulike modeller for tidspunkt og praksis 
rundt barnets skolestart. Formålet er å få kunn-
skap om hvordan fleksibel skolestart kan bidra til 
å ivareta barn i overgangen mellom barnehage og 
skole på en bedre måte.

2.4.4 Skolene må følge opp elever med høyt 
fravær 

For at elever skal kunne trives og få utbytte av 
opplæringen, er det viktig at de er til stede så mye 
som mulig. Regjeringen synes det er bekymrings-
fullt at 14 prosent av elevene på 10. trinn har vært 
borte fra skolen mer enn 15 dager. 

Det kan være mange årsaker til at elever i 
grunnskolen er borte fra skolen. Fravær deles 
gjerne i fem kategorier: sykdom, diffuse helse-
plager, permisjon, skolevegring og skulk. Mob-
bing, manglende tilrettelegging, dårlige skole-
resultater, lav motivasjon og utrygghet kan være 
blant de bakenforliggende årsakene til høyt fra-
vær. Noen elever møter ikke til første skoledag 
eller blir borte senere i opplæringsløpet. Det kan 
for eksempel gjelde barn som blir tatt med på 
lengre opphold i utlandet uten at det er søkt per-

70 Innst. 317 S (2017–2018).
71 Cools, Schøne og Strøm 2017.
72 NOU 2019: 3.
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misjon fra eller gitt beskjed til skolen.73 Noen 
ganger er barna tatt med mot sin vilje.74 

Alle elever har rett til et trygt og godt skole-
miljø, jf. 2.2.4, og det er vesentlig for å forebygge 
fravær. Mestringsopplevelser, motivasjon, tilhørig-
hetsfølelse og vennskap kan føre til at elevene er 
mer på skolen.75

Fravær kan ha alvorlige konsekvenser for 
elevene det gjelder. Elevene går glipp av mye av 
opplæringen, noe som kan gjøre det vanskelig å 
følge videre undervisning. De kan også risikere å 
falle ut av det sosiale fellesskapet. Høyt fravær kan 
føre til at læreren mangler vurderingsgrunnlag og 
ikke kan sette standpunktkarakterer på ungdoms-
trinnet. SSB finner en klar sammenheng mellom 
grunnskolefravær og fravær i videregående 
skole.76

Kommunen har ansvar for at alle barn som bor 
i kommunen, får oppfylt retten til grunnskoleopp-
læring. Det innebærer at hvis elevene har mye fra-
vær, må skolen følge dem opp i samarbeid med 
foreldrene. Skolenes oppfølging vil variere fra sak 
til sak ut fra årsaken til elevens fravær. Regje-
ringen forventer at skolene fanger opp og følger 
opp elever som har høyt fravær i grunnskolen, og 
at de har gode registreringssystemer for fravær. 
Elever kan ha utfordringer som gjør at de trenger 
hjelp både fra skolen og fra instanser utenfor 
skolen. Derfor er tverrfaglig samarbeid viktig for 
å forbygge fravær, jf. kapittel 6.

Opplæringsloven forplikter grunnskolene og 
de foresatte på flere områder når det gjelder eleve-
nes skolefravær og oppfølgingen av elevene, men 
vi vet lite om hvordan skolene følger opp elevenes 
fravær. Fraværstallene tyder imidlertid på at det 
varierer fra skole til skole. Regjeringen vil derfor 
foreslå å innføre en tydeligere oppfølgingsplikt for 
skolene. Kunnskapsdepartementet har bedt 
Utdanningsdirektoratet om å utrede mulige årsa-
ker til elevenes fravær i grunnskolen og å inn-
lemme spørsmål om skolenes oppfølging av fra-
vær i spørringen til Skole-Norge. På bakgrunn av 
denne kunnskapen vil regjeringen vurdere hvor-
dan oppfølgingsplikten kan innrettes. Departe-
mentet har også bedt Utdanningsdirektoratet om 
å lage en veileder for oppfølging av fravær i grunn-

skolen. Veilederen skal hjelpe skolene med å 
avdekke årsaker til fraværet og hvordan de både 
faglig og sosialt kan følge opp elever med høyt fra-
vær.

2.4.5 Lekser og leksehjelp 

Lærere kan gi lekser for at elevene skal få enda 
bedre utbytte av undervisningen. Gode lekser kan 
bidra til å videreutvikle elevenes arbeidsvaner, dis-
iplin og evne til selvstendig problemløsing.77 Lek-
ser kan også bidra til at foreldre kan følge med på 
hva elevene jobber med på skolen.78 De elevene 
som får tilbakemelding på leksene fra læreren, 
oppnår et bedre læringsresultat enn de som ikke 
får tilbakemelding.79 Forskning viser at effekten 

73 Det følger av opplæringsloven at plikten til grunnskoleopp-
læring bortfaller dersom et opphold utenfor Norge varer i 
mer enn tre måneder. Dette gjelder uansett årsak til fra-
været. Plikten oppstår igjen dersom barnet kommer tilbake 
til Norge etter ordinære regler. 

74 Kunnskapsdepartementet 2018 og Justis- og beredskaps-
departementet 2017.

75 Kaspersen et al. 2012.
76 Bratholmen 2018.

77 Cooper, Robinson og Patall 2006.
78 Patall, Cooper og Robinson 2008.
79 Cooper, Robinson og Patall 2006, Grønmo, Onstad og 

Pedersen 2010, Lie, Angell og Rohatgi 2010.

Boks 2.8 «Hver dag teller»

Vollebekk skole ble åpnet i 2017 og skal bli en 
skole med elever fra første til tiende trinn. 
Skolen har tatt sammenhengen mellom skole-
fravær og frafall i videregående opplæring på 
alvor. Ved at skolen legger til rette for høy til-
stedeværelse gjennom hele grunnskolen, blir 
elevene bedre rustet til å gjennomføre videre-
gående. 

Skolen kaller seg en nærværsskole og har 
innført en tiltakstrapp som iverksettes med en 
gang en elev har over ti prosent fravær. Første 
steg i tiltakstrappen er samtale mellom 
kontaktlærer og foresatte, noe som ofte viser 
seg å være tilstrekkelig. Vedvarende fravær 
medfører nye steg. Tiltakstrappen er en del av 
skolens veileder for nærvær, «Hver dag 
teller». 

Allerede ved overgangen fra barnehage til 
skole blir foresatte informert om hva nær-
værsskolen innebærer. Skolen fremhever at 
oppfølgingen ved bekymringsfullt fravær er 
forårsaket av omsorg for den enkelte elev. 
Vollebekk skole er opptatt av å formidle at det 
er et felles ansvar for de foresatte og skolen å 
få barna på skolen. Når alle elever er til stede, 
blir det bedre læring. Hver eneste elev betyr 
noe for klassemiljøet. 
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av lekser er forskjellig for ulike elever. For enkelte 
elever kan lekser ha positiv effekt på læringsresul-
tatene, men for andre elever kan lekser virke mot 
sin hensikt. Særlig elever som strever med 
fagene, vil kunne bli demotiverte og oppleve lek-
sene som en ny tapsarena. For at elevene skal 
lære av leksearbeidet, må leksene oppleves som 
noe positivt og meningsfylt, og som noe eleven er 
motivert for å gjøre.80 

Det er viktig at skolene sørger for at lekser blir 
håndterlig for den enkelte. Skolen bør ikke gi 
elevene så mye arbeid og lekser at de blir trøtte 
og slitne, mister lærelysten og blir utmattet.81

Informasjon fra foreldre om hvordan eleven opp-
lever mengden lekser, om de er for lette eller 
vanskelige nok, eller om de tar for mye tid, er nyt-
tig for skolen for å kunne tilpasse leksene til den 
enkelte elev. For elever som har vedtak om 
spesialundervisning, bør innholdet i og omfanget 
av leksene også være en del av den individuelle 
opplæringsplanen.

Utdanningsdirektoratets spørring til skoler og 
skoleeiere våren 2019 viser at åtte prosent av 
grunnskolene oppgir å være leksefrie på minst ett 
trinn. Kun to prosent oppgir å være helt leksefrie. 
Omtrent halvparten av skolene har satt bestem-
melser om omfanget av leksene.82 

Regjeringen vil beholde skolenes frihet til å 
benytte lekser som pedagogisk virkemiddel. For 
at elevene skal få godt utbytte av leksearbeidet, 
må skolen jevnlig diskutere skolens leksepraksis 
og erfaringer i kollegiet, slik at alle lærerne gir 
lekser i tråd med hva forskningen sier om gode 
lekser.83 Regjeringen vil derfor utvikle nettbasert 
veiledningsmateriell for å spre kunnskap om hvor-
dan lekser kan gis på en god måte. 

Leksehjelp

Leksehjelp har eksistert lenge, men i 2010 kom 
det krav om at alle kommuner måtte tilby åtte 
timer gratis leksehjelp til elever på første til fjerde 
trinn. I 2014 ble kravet endret slik at kommunene 
selv kan bestemme hvordan de åtte timene skal 
fordeles på grunnskolens årstrinn. Formålet med 
leksehjelpen er å gi eleven støtte til læringsarbei-
det, opplevelse av mestring, og gode rammer for 
selvstendig arbeid. De fleste skoler gir mest lekse-
hjelp på mellomtrinnet.84 

Evalueringer av leksehjelpsordningen peker 
på at kompetansen til leksehjelperne og hvordan 
leksehjelpen tilpasses, er viktig for et godt til-
bud.85

Ettersom leksehjelpen ikke er en del av den 
formelle opplæringen, gjelder ikke reglene om 
kompetansekrav for undervisningspersonalet for 
leksehjelp. Dette gir rom for at kommunen kan 
bruke assistenter uten formell pedagogisk 
kompetanse. 

Kommunene er frie til å prioritere midler for å 
sikre at leksehjelperne har pedagogisk kompe-
tanse. Når få elever deltar på leksehjelpen, eller 
leksehjelpen organiseres med flere elever per 
leksehjelper enn det som opprinnelig var kompen-
sert for, gir dette skolene økonomisk handlings-
rom til å benytte pedagoger som leksehjelpere. 
Utdanningsdirektoratets spørring viser at mange 
kommuner benytter dette handlingsrommet. Ved 
om lag halvparten av skolene har alle eller de 
fleste leksehjelperne pedagogisk utdanning.86

Flere kommuner har ønsket å redusere antall 
timer leksehjelp mot å benytte pedagog som 
leksehjelper. 

Regjeringen vil endre regelverket og gjøre 
leksehjelpsordningen mer fleksibel ved å gi kom-
munene anledning til å redusere antall timer 
leksehjelp per uke forutsatt at kommunen benyt-
ter pedagoger til tilbudet. Regjeringen vil vurdere 
ulike alternativer for hvor stor en slik reduksjon 
kan være. Kommuner som ikke benytter pedagog, 
må opprettholde dagens krav til antall timer lekse-
hjelp.

De kommunene eller skolene som mener de 
er leksefrie, har samme plikt til å tilby leksehjelp 
som andre kommuner og skoler. Dersom elevene 
ikke har tradisjonelle lekser, skal de likevel ha til-
bud om leksehjelp med skolerettet arbeid som 
ligner på det elevene kunne fått som lekser (for 
eksempel gruppearbeid, repetisjonsøvelser eller 
lesefordypning). Regjeringen vil derfor vurdere 
om skolene kan benytte leksehjelpstimene som 
del av den obligatoriske opplæringen. 

2.4.6 Språkkartlegging og 
andrespråksutvikling i skolen

Elever i grunnskolen og i videregående opplæring 
med annet morsmål enn norsk og samisk har rett 
på særskilt norskopplæring og, ved behov, 
tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopp-80 Utdanningsdirektoratet 2016b.

81 Lillejord et al. 2017.
82 Rogde, Daus et al. 2019.
83 Utdanningsdirektoratet 2016b. 
84 Rogde, Daus et al. 2019.

85 Haugsbakken et al. 2009, Seeberg, Seland og Hassan 2012, 
Backe-Hansen, Bakken og Huang 2013. 

86 Rogde, Daus et al. 2019.
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læring. Om lag 42 600 elever har i dag vedtak om 
særskilt norskopplæring i grunnskolen.

Kartlegging av ferdigheter i norsk er nødven-
dig for å kunne gi eleven tilpasset opplæring og 
for å sikre elevenes rettigheter til særskilt språk-
opplæring. Dagens materiell for å kartlegge 
norskferdigheter, brosjyren Kartleggingsmate-
riell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk, er 
frivillig å benytte. Materiellet er omfattende og 
utviklet med utgangspunkt i læreplanen i grunn-
leggende norsk. 

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag av 
Kunnskapsdepartementet å utvikle et nytt verktøy 
for kartlegging av norskferdigheter hos minori-
tetsspråklige elever som skal gjøre det lettere å 
bedømme om en elev kan tilstrekkelig norsk til å 
følge ordinær undervisning. Det nye kart-
leggingsverktøyet vil være læreplanuavhengig, 
det vil kunne anvendes i grunnskolen og i videre-

gående opplæring, og det skal være ferdig samti-
dig med de nye læreplanene. Utdanningsdirekto-
ratet vil teste ut det nye kartleggingsverktøyet 
våren 2020. 

Alle lærere, ikke bare norsklærere, skal hjelpe 
elever som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i 
norsk til å utvikle disse ferdighetene. Mange 
lærere mangler erfaring og kompetanse til å gjøre 
dette. Regjeringen vil be Utdanningsdirektoratet 
vurdere hvilke tiltak det kan være behov for, for å 
støtte lærere slik at de kan bidra til andrespråks-
utvikling hos minoritetsspråklige elever i alle fag.

2.4.7 Overgang til videregående skole

I dag begynner de aller fleste elever på videre-
gående skole etter ungdomstrinnet. De fleste ser 
frem til å begynne i videregående opplæring. Like-
vel kan mange oppleve overgangen som krevende. 

Boks 2.9 Leksehjelp satt i system

Tønsberg kommune har utarbeidet retnings-
linjer for leksehjelp. Retningslinjene skal bidra 
til at elever i tønsbergskolen får et godt og like-
verdig tilbud om leksehjelp, uavhengig av hvil-
ken skole de tilhører.

Leksehjelpen er likt organisert i hele 
Tønsberg ved at det avsettes fire timer per uke 
på barneskoletrinnet og fire timer per uke på 
ungdomstrinnet. Timene benyttes fortrinnsvis 
på 6.–9. trinn, men dersom praktiske hensyn til-
sier det, kan også femte trinn innlemmes i ord-
ningen. Den enkelte skole står ellers fritt til å 
disponere timene ut fra lokale vurderinger.

Elevene kan velge å benytte hele eller deler 
av tilbudet etter fast avtale. Skolene timeplan-
legger leksehjelpsordningen i direkte tilknyt-
ning til undervisningstiden og sørger for hen-
siktsmessig bemanning. Leksehjelpsgruppene 
skal ikke være større enn det som er trygt og 
pedagogisk forsvarlig. Skolens ordensregle-
ment og kommunens rutiner for oppfølging av 
opplæringsloven § 9 A-3 gjelder også for lekse-
hjelpsordningen.

Alle foreldre skal få nødvendig informasjon 
om leksehjelp. Leksehjelpsordningen skal være 
gratis. Skolen skal ha et forsvarlig system for å 
holde oversikt over elevenes deltakelse i lekse-
hjelpstilbudet og innlemme dette i den jevnlige 
dialogen med hjemmet.

Fra skoleåret 2018/19 ønsker rådmannen at 
skolene i Tønsberg innfører Veileder for elevenes 
arbeid utenfor skoletiden. Den består av følgende 
seks punkter:
1. Elevene på 1.–4. trinn skal i gjennomsnitt ha 

maksimalt en halv time arbeid per dag uten-
for skoletiden. 

2. Elevene på 5.–10. trinn skal i gjennomsnitt ha 
maksimalt en time arbeid per dag utenfor 
skoletiden.

3. Arbeidet utenfor skoletiden skal fra skolens 
side være koordinert slik at elevene opplever 
at arbeidet er meningsfullt, at det gir motiva-
sjon, og at det øker læringsutbyttet.

4. Skolen skal ikke pålegge elever arbeid uten-
for skoletiden i helger, på fridager eller i 
ferier.

5. På ungdomstrinnet skal det lages kvartals-
vise planer for prøver, innleveringer og 
andre større arbeid som skolen forventer at 
eleven må arbeide med utenfor skoletiden. 
Planen skal være forutsigbar og kommuni-
sert til elever og foresatte i starten av hver 
periode.

6. På ungdomstrinnet skal ikke elevene ha mer 
enn maksimalt to prøver, innleveringer eller 
andre større arbeid per uke gjennom skole-
året.
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Regjeringen vil bidra til at alle elever skal få en god 
overgang fra ungdomsskolen til videregående opp-
læring, og at elever med svake resultater fra ung-
domsskolen skal få en bedre tilpasset overgang.

En god rådgivnings- og veiledningstjeneste er 
viktig i overgangen fra ungdomsskole til videre-
gående. Mange rådgivere opplever at stadig flere 
elever har behov for særskilt tilrettelegging, og de 
savner både kompetanse og ressurser til å kunne 
hjelpe elevene.87 Forskning viser at selv om de 
fleste elever stort sett har det bra, er det stadig 
flere i ungdomsskolealder som rapporterer om 
ulike psykiske helseplager.88 Elever med behov 
for særskilt tilrettelegging får generelt lite råd og 
bistand ved overgangen til videregående skole. 
Det samme gjelder ved overgangen fra videregå-
ende skole til videre utdanning eller arbeid.89 

For elever som kommer til Norge sent i skolelø-
pet,90 kan overgangen til norsk ungdomsskole og 
videregående skole by på utfordringer, ikke bare på 
grunn av språklige barrierer, men også på grunn av 
sosiale og helsemessige utfordringer. Rådgivere 
med ulik yrkeserfaring og kompetanse kan være 
nødvendig for å hjelpe unge i slike situasjoner. 

Regjeringen har som mål å videreutvikle råd-
givnings- og karriereveiledningstjenestene, her-
under å bidra til et godt samarbeid mellom fylkes-
kommunene på den ene siden og karriere-
sentrene og rådgivningen i grunnskolen på den 
andre siden. Regjeringen vil videreføre en egen 
rådgiverutdannelse og har høsten 2019 sendt på 
høring et forslag om å lovfeste et tilbud om 
karriereveiledning i fylkeskommunen.

Mange kommuner og fylkeskommuner har et 
systematisk samarbeid ved overgangen mellom 
ungdomstrinn og videregående opplæring, men 
de har ikke plikt til å samarbeide slik barnehager 
og skoler har. Regjeringen vil innføre tiltak for å 
bedre samarbeidet mellom ungdomsskole og 
videregående skole. 

Stoltenberg-utvalget har løftet frem behovet 
for et frivillig forberedende år mellom ungdoms-
trinn og videregående opplæring. Både Danmark 
og Finland har slike tilbud. Også Lied-utvalget 
viser i sin første rapport til slike tilbud og har vars-
let at de vil se nærmere på hvordan det norske 
opplæringssystemet kan hjelpe elever som sliter 
med ett eller flere fag. En undersøkelse av ordnin-
gen med tiende skoleår i Danmark slo ikke fast 

noe sikkert om effekten av tilbudet, men presen-
terte flere forutsetninger for at mer grunnskole-
opplæring skal kunne gi positiv effekt for elevene. 
Blant annet ble det pekt på at det er viktig at elev-
ene opplever et reelt miljøskifte, at tilbudet vekt-
legger fag som er obligatoriske i videregående, og 
at elevene har en trygg sosial kontekst. Under-
søkelsen viser også til at det å ta opp igjen et års-
trinn kan oppleves som stigmatiserende.91

Kommunene og fylkeskommunene står alle-
rede fritt til å tilby et ekstra forberedende år i 
grunnskolen eller videregående. Flere kommuner 
har opprettet slike tilbud, blant annet Drammen og 
Oslo. Tilbudet i Drammen er plassert som et sepa-
rat tilbud med ekstra grunnskoleopplæring og for-
beredelse til videregående opplæring. Oslo kom-
mune har plassert tilbudet på en videregående 
skole der elevene kan kombinere undervisnings-
fag fra grunnskole med fag fra Vg1 yrkesfag. Også 
andre fylkeskommuner har opprettet lignende til-
bud, for eksempel Telemark. Kunnskapsdeparte-
mentet bidrar til å finansiere en langsiktig følge-
evaluering av tilbudet i Drammen kommune 
(Ung11) for at vi skal få mer kunnskap om tilbudet.

Regjeringen utreder tiltak for å gi fylkes-
kommunene et utvidet og helhetlig ansvar for alle 
16–24-åringene for å bidra til at flere gjennomfører 
videregående. Formålet med et mer helhetlig 
fylkeskommunalt ansvar er å gi elever med svak 
kompetanse fra grunnskolen bedre forutsetninger 
for å fullføre og bestå. Et sentralt poeng er at 
elevene skal inn i et løp sammen med sine jevn-
aldrende og ikke «henge igjen» i grunnskolen. 
Kommunenes ansvar for grunnskoleopplæringen 
vil ligge fast. 

Mange ungdommer med kort botid i Norge 
faller mellom to stoler: De har formell rett til 
videregående opplæring, men har ikke reell 
mulighet til å fullføre fordi de mangler grunn-
skolekompetanse og norskferdigheter. Regjerin-
gen har styrket tilbudet om forsterket grunnopp-
læring for unge med kort botid i Norge, slik at de 
skal få bedre grunnlag for å gjennomføre videre-
gående opplæring, gjennom Jobbsjansen del B. 
Jobbsjansen gir tilskudd til såkalte kombinasjons-
klasser. Dette er klasser i videregående opplæring 
for nyankomne der de også får opplæring på 
grunnskolenivå. Tilskuddet ble doblet i 2019. 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
skal legge til rette for erfaringsutveksling mellom 
skoler og skoleeiere som har kombinasjons-
klasser. Regjeringen vil bidra til at dette tilbudet 

87 Mordal, Buland og Mathiesen 2015.
88 Eriksen et al. 2017.
89 Wendelborg, Kittelsaa og Wik 2017.
90 Flyktninger og innvandrere, herunder barn av arbeidsinn-

vandrere. 91 Nordahl, Sunnevåg og Løken 2011.
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kan bygges ut slik at det blir tilgjengelig over hele 
landet. Tilskuddet vil fra 2020 bli tildelt fra fylkes-
kommunene som en del av det mer helhetlige 
kompetansepolitiske ansvaret de skal ha. 

Regjeringen vil følge opp forslagene og utred-
ningene som gjelder videregående opplæring i en 
melding til Stortinget om videregående opp-
læring. Målet er at flere skal bli bedre forberedt til 
å kunne fullføre og bestå videregående skole.

2.5 Regjeringens tiltak og 
forventninger

Regjeringen vil

– lovfeste at barnehagen skal arbeide forebyg-
gende med det psykososiale barnehagemiljøet, 

og innføre en aktivitetsplikt for de som arbei-
der i barnehagen som skal sikre at alle barna 
har det trygt og godt 

– utrede mulige tiltak for bedre informasjons-
overføring mellom utdanningsnivåer og tjenes-
ter for å gi barn og elever best mulige over-
ganger

– innføre en plikt for kommunen til å vurdere alle 
barns norskkunnskaper før skolestart for å 
identifisere barn som har behov for nærmere 
kartlegging av sine norskkunnskaper

– gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utvikle 
et gratis, kvalitetssikret verktøy for språkkart-
legging med veiledningsmateriell 

– nedsette et ekspertutvalg som, basert på skole-
bidragsindikatorene, skal komme med anbefa-
linger om hvordan skoler som bidrar mindre til 
elevenes læring enn det vi kan forvente, kan bli 
bedre 

– ta sikte på å utarbeide og gjennomføre en årlig 
undersøkelse om trivsel og læringsmiljø for 1.–
4. trinn

– gi kommunene mulighet til å prøve ut nye 
modeller for fleksibel skolestart

– innføre en oppfølgingsplikt for skolene til å 
følge opp elever med høyt fravær i grunn-
skolen

– utvikle nettbasert veiledningsmateriell for å 
spre kunnskap om hvordan lekser kan gis på 
en god måte

– endre regelverket for leksehjelp for å gi mer 
fleksibilitet til kommunene

– innføre tiltak for å bedre samarbeidet mellom 
ungdomsskole og videregående skole 

– legge frem en melding til Stortinget om videre-
gående opplæring våren 2021

Regjeringen forventer

– at kommuner og fylkeskommuner arbeider 
med kultur for inkludering med mål om at alle 
barn og elever skal få gode, tilpassede tilbud i 
barnehager og skoler

– at barnehagene arbeider kunnskapsbasert og 
systematisk med å tilrettelegge tilbudet også 
for de yngste barna

– at skolene arbeider kunnskapsbasert og syste-
matisk for å tilpasse opplæringen også til de 
yngste elevenes forutsetninger og behov

– at alle barnehager og skoler legger til rette for 
et godt foreldresamarbeid

– at skolene møter alle elever med positive for-
ventninger om at de kan lære

– at skoler og skoleeiere følger opp elever som 
har høyt fravær

Boks 2.10 Elevrådgiver ved 
Nøkkeland skole i Moss

«Elevrådgiveren» er et fireårig samarbeids-
prosjekt mellom Moss kommune og Østfold 
fylkeskommune. Elevrådgiveren følger opp 
elever fra åttende til tiende trinn etter behov. 
Elevene kan få råd og veiledning gjennom tre 
år, slik at de har et best mulig grunnlag for å 
mestre overgangen til videregående. Elevene 
følges opp av samme rådgiver fra ungdoms-
skolen og inn i videregående opplæring. I 
overgangsperioden blir elevene som ønsker 
og har behov for det, presentert for ressurs-
personer i videregående skole, slik at kontak-
ten er etablert før skolestart. Elevrådgiveren 
skal i tillegg ha kunnskap om fravær i videre-
gående skole og bidra til at elevene får rett 
hjelp til rett tid. Dermed blir veien til hjelp 
kort, og elevene kan få hjelp før utfordringene 
har vokst seg for store.

Organiseringen av stillingen gir stor frihet 
til å jobbe individuelt med hver enkelt elev, 
med foresatte og med skolen i samarbeid med 
andre instanser der det er nødvendig. En del 
av elevene har tverrfaglige team som arbeider 
for dem, med et avklart felles mål. I samarbei-
det mellom eleven og ressurspersoner er det 
helt nødvendig at det etableres en «slitesterk» 
relasjon som gir rom for utvikling. 

Individuell veiledning kan forhindre at 
elever dropper ut av videregående og i ytterste 
konsekvens blir marginalisert i arbeidslivet. 
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– at de enkelte barnehagelærerutdannings-
institusjonene gir studentene nødvendig kompe-
tanse om vurdering av enkeltbarns trivsel og 
allsidige utvikling, blant annet ved hjelp av 
observasjon og kartlegging 
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3  Mer inkluderende praksis 

Barn og unge har ulike forutsetninger og lærer på 
ulike måter. Noen trenger mer tilrettelegging enn 
andre. Behov for tilrettelegging kan oppstå tidlig i 
et barns liv, eller det kan komme senere. 
Behovene kan være av kort eller lang varighet. 
Noen barn vil trenge varig og omfattende tilrette-
legging. Regjeringen er opptatt av at barn og 
elever med behov for særskilt tilrettelegging skal 
få den hjelpen de trenger raskt når behovene opp-
står, og at de skal få hjelp av fagpersoner med rele-
vant kompetanse. Regjeringen vil derfor gjennom-
føre en rekke tiltak for å få kompetansen nærmere 
barna og elevene. Regjeringen vil også styrke 
kunnskapsgrunnlaget om inkludering og hvordan 
vi kan få til bedre tilpassede tilbud for barn og 
elever med behov for særskilt tilrettelegging. 

Barnehagene og skolene må, sammen med 
støttesystemene, kunne håndtere mangfoldet i 
barnegruppene og gi et godt tilpasset og inklude-
rende tilbud til alle barn og elever. 

3.1 Mange barn og unge får ikke det 
pedagogiske tilbudet de trenger 

Mange barn og unge med behov for særskilt tilret-
telegging får ikke det pedagogiske tilbudet de tren-
ger i barnehage og skole. For mange får hjelpen for 
sent eller ikke i det hele tatt. Barneombudet skriver 
i rapporten Uten mål og mening? om elever som til-
bringer skolehverdagen med å steke vafler, og som 
kommer hjem etter endt skoleår med tom perm. 
Elever forteller at de opplever en mangelfull forstå-
else for de behovene de har, og at undervisningen 
enten er for vanskelig eller for lett. For mange av 
barna og elevene som trenger særskilt tilrette-
legging, blir fulgt opp av assistenter uten relevant 
fagkompetanse. Mange av elevene blir også møtt 
med for lave forventninger til hva de kan lære. 
Flere elever som blir tatt ut av klassen fordi de ikke 
kan følge den ordinære opplæringen, mener at de 
blir hengende enda lenger etter, og at de blir eks-
kludert fra klassefellesskapet.1 

I det felles nasjonale tilsynet for 2014–17 fant 
man blant annet at om lag 40 prosent av skolene 
som ble kontrollert, ikke hadde en tilfreds-
stillende fremgangsmåte for å sikre at lærerne 
vurderer om elevene får tilfredsstillende utbytte 
av opplæringen gjennom tilpasset opplæring.2

Samarbeidet mellom de ulike hjelpetjenestene 
fungerer heller ikke alltid som det bør. Flere 
elever og foreldre har beskrevet at de opplever 
seg som kasteballer i et system der de stadig 
møter nye dører, og der tilbudene ikke ses i sam-
menheng.3 Se nærmere omtale av det tverrfaglige 
samarbeidet i kapittel 6. 

Som det fremkommer av figur 3.1, øker ande-
len som får et spesialpedagogisk tilbud utover i 
barnehage- og grunnskoleløpet. Det kan være 
ulike grunner til dette, men tallene kan indikere at 
hjelpen ofte kommer for sent. Samtidig viser figu-
ren at det er en nedgang i andelen elever som får 
spesialundervisning i første klasse, sammenlignet 
med andelen femåringer som får spesialpedago-
gisk hjelp i barnehagen. Det er også en markant 
lavere andel elever som får spesialundervisning i 
Vg1 sammenlignet med de siste årene på barne-
skolen og på ungdomsskolen. Dette tyder på at 
det er dårlig sammenheng i det spesialpedago-
giske tilbudet i overgangene i utdanningsløpet. Se 
kapittel 2 for omtale av overganger i utdannings-
løpet. 

3.2 Et bedre tilbud til barn med behov 
for særskilt tilrettelegging

3.2.1 Nordahl-rapporten – Inkluderende 
fellesskap for barn og unge

I rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge
fra ekspertgruppen for barn og unge med behov 
for særskilt tilrettelegging (Nordahl-gruppen) slås 
det fast at dagens system for spesialpedagogisk til-
bud i barnehage og skole er ekskluderende og lite 
funksjonelt. Nordahl-gruppen mener at systemet 
med individuelle rettigheter til spesialpedagogisk 

1 Nordahl et al. 2018, Barneombudet 2017, Utdannings-
direktoratet 2016a.

2 Utdanningsdirektoratet 2019e.
3 PROBA Samfunnsanalyse 2017.
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hjelp og spesialundervisning, sakkyndige vurde-
ringer og enkeltvedtak i praksis fører til at mange 
barn ikke får godt nok innpass i fellesskapet, og til 
at de får hjelp for sent og dårligere læringsutbytte. 

Det er få insentiver til å legge til rette for at barn 
med behov for særskilt tilrettelegging får et inklu-
derende og tilpasset tilbud i den ordinære barne-
gruppen. 

Figur 3.1 Andel med spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning fra barnehage til Vg1. 2018/19

Kilde: Utdanningsdirektoratet (Basil og GSI) og VIGO 
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Boks 3.1 Fakta om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning

– I 2018 fikk 8 800 barn spesialpedagogisk 
hjelp i barnehagen, noe som tilsvarer 3 pro-
sent av barna. Antall barnehagebarn som får 
spesialpedagogisk hjelp, har økt jevnt de 
siste fem årene.

– Nærmere 50 000 elever i grunnskolen har 
enkeltvedtak om spesialundervisning skole-
året 2018/19, noe som utgjør 7,8 prosent av 
elevene. Av disse fikk 48 000 vedtak om 
spesialundervisning med lærer. 23 200 elever 
fikk timer med assistent. En elev kan få ved-
tak om timer med lærer, assistent eller begge 
deler.

– Det er langt flere gutter enn jenter som får 
spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp, 
henholdsvis 68 prosent i skolen og 71 prosent 
i barnehagen. 

– Møre og Romsdal, Rogaland og Troms har 
høyest andel 1–5 åringer i barnehage med 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp, mens 
Hedmark, Oppland og Akershus ligger 
lavest. 

– Finnmark, Troms og Nordland har høyest 
andel elever med spesialundervisning, mens 
Akershus, Vest-Agder og Oppland ligger 
lavest.

– 92 prosent av elevene som får spesialunder-
visning har tilknytning til en ordinær klasse. 
De øvrige 8 prosentene er tilknyttet en fast 
avdeling for spesialundervisning. Ofte er 
dette elever med omfattende behov for 
spesialundervisning.

– Totalt får 4 933 elever spesialundervisning i 
videregående opplæring, noe som tilsvarer 
2,6 prosent av elevene.

– Spesialundervisning er mer utbredt i yrkes-
faglige utdanningsprogrammer enn i studie-
forberedende.

– Gjennomsnittlig antall lærertimer til spesial-
undervisning per elev har økt svakt siden 
skoleåret 2009/10, mens gjennomsnittlig 
antall assistenttimer har økt betydelig. 

Kilde: Utdanningsdirektoratet (Basil og GSI) og VIGO 
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Nordahl-gruppen er opptatt av at elevenes og 
foreldrenes stemme i for liten grad blir hørt. 
Rapporten viser blant annet til elever som for-
teller til Barneombudet at de ikke medvirker til 
egen læring.4 Elevene opplever sjelden å 
medvirke i valget om å ha spesialundervisning 
eller når og hvordan undervisningen skal 
gjennomføres. Nordahl-gruppen understreker at 
også barn i barnehagen bør få medvirke i sin 
egen hverdag, noe de for ofte ikke får mulig-
heten til.5

Nordahl-gruppen foreslår derfor at det eta-
bleres et nytt helhetlig system for inkluderende 
og tilpasset pedagogisk praksis i barnehage og 
skole. Se boks 3.2. En viktig forutsetning for det 
nye systemet er at lærere får god støtte og vei-
ledning. Gruppen foreslår derfor at det etableres 
støttestrukturer i den enkelte barnehage og 

skole, en pedagogisk veiledningstjeneste i alle 
kommuner og fylkeskommuner og et nasjonalt/
regionalt spesialpedagogisk system. 

Med det nye systemet og tilstrekkelig med 
kompetanse hos lærerne mener Nordahl-
gruppen at det ikke er nødvendig å videreføre 
retten til spesialpedagogisk hjelp og spesial-
undervisning. Ved å fjerne disse individuelle 
rettighetene, mener Nordahl-gruppen at vi kan 
frigjøre ressurser og kompetanse som i dag 
brukes til å utarbeide sakkyndige vurderinger 
og enkeltvedtak. Disse ressursene bør heller 
brukes nærmere barna i barnehage og skole. 

Delte meninger om Nordahl-gruppens forslag 

Kunnskapsdepartementet fikk mange hørings-
svar til Nordahl-rapporten. Hovedinntrykket er 
at det er bred enighet om utfordringene som 
Nordahl-gruppen beskriver. Det er imidlertid 
delte meninger om Nordahl-gruppens analyser 

4 Barneombudet 2017.
5 Nordahl et al. 2018.

Boks 3.2 Nordahl-gruppens forslag til et helhetlig system for inkluderende og tilpasset 
pedagogisk praksis i barnehage og skole

Nordahl-gruppen foreslår at alle barn og unge, 
uavhengig av behov og forutsetninger, skal delta 
og lære i et inkluderende fellesskap sammen 
med andre jevnaldrende i barnehage, grunn-
skole og videregående opplæring. Hovedprin-
sippene i dette systemet er: 
– at alle barn og unge med behov for særskilt 

tilrettelegging i barnehage og skole skal få 
nødvendig hjelp og støtte der de er

– at denne hjelpen og støtten skal iverksettes 
tidlig, og at den skal være tilpasset den 
enkelte og foregå innenfor inkluderende 
fellesskap

– at alle barn og unge med behov for særskilt 
tilrettelegging i barnehage og skole skal 
møte lærere med relevant og formell pedago-
gisk kompetanse 

– at den pedagogiske veiledningstjenesten 
(basert på endring av pedagogisk-psykolo-
gisk tjeneste (PP-tjeneste)) skal organiseres 
slik at den er nærmest mulig barnehager og 
skoler

Ekspertgruppen foreslår et nytt støttesystem 
som bygger på at hjelpen kan foregå på tre ulike 
nivåer:
1. inkludering og tilpasset opplæring/pedago-

gisk arbeid i barnehage og skole med vekt på 
læring og utvikling

2. støttesystem som gir økt hjelp til barn og 
unge med behov for særskilt tilrettelegging, 
som vil gjelde 15–25 prosent av barn og unge

3. omfattende, varige og intensive individuelle 
tiltak, som vil gjelde om lag 1–3 prosent av 
barn og unge

Systemet er bygd opp rundt det inkluderende 
prinsippet «minst restriktive plassering». Det 
innebærer at alle barn og unge, så langt det er 
mulig, skal ha tilhørighet i fellesskapet. Den hjelp 
og støtte de trenger, skal som hovedprinsipp gis i 
den enkelte klasse, skole og barnehage. 

Forslaget inkluderer et system for støtte og 
veiledning til lærere. Nordahl-gruppen foreslår 
også flere andre tiltak, som å involvere barna i 
større grad enn i dag, styrke forskningen på 
området og styrke det tverrfaglige samarbeidet. 

Kilde: Nordahl et al. 2018.
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og forslag til tiltak. Det er likevel bred enighet 
om flere av forslagene, som: 
– at alle bør jobbe mer med holdninger til prakti-

seringen av inkludering
– at barn må involveres og lyttes til i mye større 

grad
– at hjelpen må gis av kvalifisert personale
– at spesialpedagogisk kompetanse bør styrkes i 

barnehage og skole, og inkluderes i lærer-
utdanningene

– at det bør være mer forskning på området
– at tverrfaglig samarbeid må styrkes  

 

De fleste er negative til å ta bort retten til spesial-
pedagogisk hjelp og spesialundervisning. Flere 
mener at å fjerne denne retten vil svekke 
rettssikkerheten til barn og unge. Mange av de 
som er mot forslaget, mener også at PP-tjenesten 
må fortsette arbeidet med sakkyndige vurde-
ringer, og at staten, gjennom Statped, må opp-
rettholde spisskompetanse på noen vanskeom-
råder. Mange mener likevel at det er behov for at 
byråkratiet forenkles. 

Mange av de som i utgangspunktet er positive 
til Nordahl-gruppens forslag til et nytt system og 
til å fjerne de individuelle rettighetene, mener i 
stor grad at forslaget må utredes mer. 

Boks 3.3 Helhet og sammenheng i oppvekstsektoren

Marnardal kommune er opptatt av helhet og 
sammenheng i oppvekstsektoren. Utvikling av 
felles kultur, holdninger, tankesett og forståel-
sesramme hever kvaliteten på læringsprosessen 
og barnas læringsutbytte. Felles satsinger og 
strukturer skaper arenaer hvor barn og voksne 
er aktive i læringsprosessen, er medvirkende og 
reflekterer over det som skal læres. Kommunen 
skaper helhetlige overganger i barnehager og 
skoler ved å sikre at barn og voksne møtes på 
tvers av alder og enheter. På Bjelland og Laudal 
oppvekstsenter jobbes det for eksempel på tvers 
av barnehage og skole med felles dybdelærings-
prosjekter. Barn og voksne er sammen om opp-
levelser, utforsking, lek og læring – trygghet og 
gode relasjoner skapes og forsterkes, slik at det 
blir en tydelig helhet og sammenheng i opp-
vekstløpet.

Digitale verktøy og inkludering. Kommunen 
er spesielt opptatt av hvordan ny teknologi og 
digitale hjelpemidler kan brukes for å gi økt 
mestring, økt læringsutbytte og økt inkludering. 
Alle barn og unge bruker de samme verktøyene, 
men på ulik måte og med ulik tilrettelegging. 
Alle elevene har egen iPad med tilpassede opp-
gaver og vanskegrad. Lærerne kommuniserer 
digitalt med hele klassen, med grupper og med 
enkeltelever og gir tilpassede tilbakemeldinger 
til hver enkelt. Dersom enkeltelever har stort 
fravær, er de likevel en del av fellesskapet på 
skolen gjennom bruk av robot og digital kom-
munikasjon. Andre elever som har behov for økt 

reguleringsstøtte og påminnelser, kan få dette 
for eksempel gjennom individuelle meldinger 
via Apple-Watch. 

Kapasitetsbygging. Marnardal oppvekst prio-
riterer økt kapasitetsbygging blant alle ansatte. 
Dette innebærer å styrke de ansatte og etablere 
en felles kunnskapsbase for de som arbeider i 
barnehager og skoler. Alle ansatte deltar på 
felles fag- og planleggingsdager, felles kompe-
tanseutvikling og satsingsområder. Det er eta-
blert en utviklingsorganisasjon med alle nivåer 
representert, og det er ansatt læringsloser som 
lokale endringsagenter. Læringslosene er lærer-
spesialister på tilpasset opplæring og bidrags-
ytere i lokalt utviklingsarbeid. De samarbeider 
med ledelsen, pedagogene, andre ansatte og 
Kompetansesenter Sør om utvikling av kvalitet i 
egen barnehage og skole. 

Et tett og kompetent lag rundt barna – Kompe-
tansesenter Sør. Kompetansesenter Sør er et 
interkommunalt samarbeid i kommunene Aud-
nedal, Hægebostad, Lindesnes, Marnardal og 
Åseral. Kompetansesenter Sør har ansvar for 
helhetlig barnehage- og skoleutvikling, PP-
tjeneste og desentralisert videre- og etterut-
danning i universitets- og høyskolesektoren. 
Ansatte og ledere i barnehagene og skolene 
møter jevnlig pedagogisk-psykologiske råd-
givere og pedagogiske utviklingsveiledere for å 
drøfte utvikling av kvalitet, inkludering og 
behov for støtte på organisasjons-, gruppe- og 
individnivå. 
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3.2.2 Forslag fra Stoltenberg-utvalget om en 
støttemodell med tre nivåer

Stoltenberg-utvalget mener at Nordahl-gruppen 
«peker på viktige svakheter ved dagens system 
for spesialundervisning».6 Utvalget mener likevel 
at «det er en betydelig risiko forbundet med å opp-
heve elevers individuelle rett til spesialunder-
visning». Utvalget skriver: 

Det å ha enkeltvedtak om spesialundervisning 
er i seg selv ikke negativt for elever eller et 
uttrykk for at skolen har mislyktes med til-
passet opplæring. Det vil trolig alltid finnes 
elever som vil ha behov for mer eller mindre 
omfattende tilpasninger av den ordinære 
undervisningen og der spesialundervisning er 
nødvendig for at elevene skal få et tilpasset opp-
læringstilbud. Det er heller ikke negativt i seg 
selv at flere gutter enn jenter mottar spesial-
undervisning. Dette kan gjenspeile et reelt 
større behov blant gutter enn blant jenter […] 
Utvalget mener dessuten at skolene, selv på 
lengre sikt, ikke vil ha tilstrekkelig kompe-
tanse til å ha det fulle ansvaret for å gjennom-
føre sakkyndige vurderinger av behovet for 
spesialundervisning. Det vil fortsatt være 
behov for særskilt kompetanse utenfor skolen 
for å gjøre sakkyndige vurderinger som ivare-
tar rettssikkerheten til elevene.

Stoltenberg-utvalget mener det grunnleggende 
problemet som står i veien for å realisere prin-
sippet om tidlig innsats, er manglende kompe-
tanse i skolen når det gjelder å tilpasse opp-
læringen til alle elever. Utvalget mener det er 
nødvendig at regelverket blir mer helhetlig enn 
det er i dag, og at det angir hvilket støttesystem 
skolene skal tilby alle elever. Utvalget mener 
bestemmelsene i regelverket om tilpasset opp-
læring, intensiv opplæring og spesialunder-
visning bør styrkes. De anbefaler at det innføres 
et lovkrav om at alle skoler skal ha en støtte-
modell med tre nivåer: 
– støttenivå 1: tilpasset støtte i ordinær undervis-

ning
– støttenivå 2: intensiv opplæring i kortere perio-

der
– støttenivå 3: spesialundervisning etter sak-

kyndig vurdering

Utgangspunktet for støttemodellen er at alle 
elever skal ha opplæring innenfor rammen av den 
ordinære undervisningen etter læreplanverket. 
Elever som har behov for ekstra støtte for å oppnå 
læreplanmålene, skal i første omgang ha tilpasset 
støtte innenfor ordinær undervisning sammen 
med de andre elevene.

Stoltenberg-utvalget anbefaler å innføre et lov-
krav om at enkeltvedtak om spesialpedagogisk 
hjelp for barn under opplæringspliktig alder eller 
spesialundervisning i skolen utløser rett til hjelp 
fra personell med relevant pedagogisk eller 
spesialpedagogisk kompetanse i 80 prosent av 
timene som omfattes av vedtaket.

Videre anbefaler Stoltenberg-utvalget å inn-
føre en plikt om at hver grunnskole skal ha minst 
én lærerspesialist i begynneropplæring på 1.–4. 
trinn. 

Høringssvar til Stoltenberg-utvalgets forslag 

Det er relativt få av høringsinstansene til Stolten-
berg-utvalget som har uttalt seg om forslaget om å 
innføre lovkrav om at alle skoler skal en støtte-
modell med tre nivåer. Av de som har uttalt seg, 
støtter de fleste forslaget. Noen av de som i 
utgangspunktet er for, understreker imidlertid at 
noen elever vil ha behov for spesialundervisning 
med en gang. Det er derfor viktig at lovkravet 
ikke innebærer at disse elevene ikke får det til-
budet de trenger når de trenger det. De som er 
imot forslaget, begrunner i stor grad dette med at 
de mener at støttemodellen gjelder allerede i dag. 
De kommenterer i liten grad at utvalgets forslag 
går lenger enn dagens ordning. I dag er kravet om 
intensivopplæring begrenset til 1.– 4. trinn, og det 
gjelder bare ferdigheter i lesing, skriving og 
regning.

Av de få som har uttalt seg om Stoltenberg-
utvalgets forslag om at enkeltvedtak om spesial-
pedagogisk hjelp i barnehagen eller spesial-
undervisning i skolen skal utløse rett til hjelp fra 
personell med relevant pedagogisk eller spesial-
pedagogisk kompetanse i 80 prosent av timene, 
støtter flertallet forslaget. Av de som er for, er 
det noen som sier at kravet om kompetanse bør 
gjelde i 100 prosent av timene og ikke 80 pro-
sent. 

Det er også få som har uttalt seg om forslaget 
om å innføre en plikt om at hver grunnskole skal 
ha minst én lærerspesialist i begynneropplæring 
på 1.–4. trinn. Blant de som har uttalt seg om dette 
forslaget, er det et lite flertall mot forslaget.6 NOU 2019: 3.
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Boks 3.4 Alternativ skole for elever på ungdomstrinnet 

Alrekstad skole er en del av Bergen Kompe-
tansesenter for Læringsmiljø (BKL), som består 
av tre avdelinger:
– Alrekstad skole. Her har alle elevene spesial-

undervisning etter opplæringsloven § 5-1, og 
alle har sakkyndig vurdering fra PP-
tjenesten.

– Alternativ avdeling. Her kan elever søke 
endagstilbud. Avdelingen gir praktisk under-
visning samt sosial ferdighetstrening ut fra 
gjeldende læreplanverk.

– Utadrettet tjeneste. Dette er en avdeling med 
14 spesialpedagoger som bistår og støtter de 
andre skolene i Bergen for å skape et inklude-
rende skolemiljø for elever med samhand-
lingsvansker. 

Alrekstad skole er et kommunalt skoletilbud for 
ungdom i alderen 14–16 år. Tilbudet defineres 
innenfor rammen av tilpasset opplæring og opp-
læringslovens bestemmelser om spesialunder-
visning. Skolen er et fulltidstilbud for elever på 
ungdomstrinnet med vekt på 10. trinn. Elevene 
er på skolen i snitt 14 måneder. Skolen følger det 

ordinære læreplanverket med ekstra vekt på til-
passet opplæring. Det legges også til rette for å 
skape gode overganger til videregående skole. 
Tilbudet er rettet mot elever som profitterer på 
undervisning i liten gruppe og med stor prak-
tisk-estetisk tilnærming til fagene. 

Alrekstad har en helhetlig oppfølging av 
elever og foreldre, noe som må til for å oppnå 
inkludering i skolen. Målet er å styrke livsmest-
ringsperspektivet. I dette ligger det at elevene 
opplever seg inkludert i et fellesskap og at 
elevene, i samspill med andre, vil kunne mestre 
livet nå og i fremtiden. Dette vil ruste elevene til 
å fortsette opplæringen i ordinær skole etter 
tiden på Alrekstad. Skolens personale inklu-
derer spesialpedagoger, miljøterapeuter, elev-
assistenter og familiekonsulent. Miljøpersonalet 
har stor grad av helse- og sosialfaglig høyskole-
utdanning. Familiekonsulenten har tett kontakt 
med foresatte og har jevnlige foreldretreff. Det 
er PP-tjenesten sammen med skolen som 
vurderer om man skal anbefale at eleven søker 
om plass på Alrekstad. 

Boks 3.5 Spesialundervisning i videregående skole

Andelen elever som får spesialundervisning i 
videregående opplæring, er betydelig lavere enn 
for elever på 10. trinn. Ifølge tall fra Utdannings-
direktoratet mottar 2,6 prosent av elevene i 
videregående skole spesialundervisning. En ny 
rapport fra NIFU anslår imidlertid at andelen er 
fire prosent. NIFU mener den viktigste grunnen 
til differansen er ulikt telletidspunkt. 

Rapporten fra NIFU viser at det er flest 
elever som har spesialundervisning i starten av 
videregående opplæring, på Vg1. Det er flest 
gutter som får spesialundervisning, og det er 
flere elever på yrkesfaglige utdanningsprogram-
mer enn på studieforberedende utdanningspro-
grammer. 

Skolene oppgir at de fleste som har spesial-
undervisning, har generelle lærevansker eller 

psykososiale vansker. Flere gutter enn jenter 
har generelle lærevansker, mens det er flest 
jenter som har psykososiale vansker. To av tre 
av elevene med spesialundervisning går i egne 
klasser med redusert elevtall. I tilbudene uten-
for klasserommene er det mindre tilstede-
værelse av både faglærere og spesialpedagoger. 
Flere av elevene er tilfredse med å få spesial-
undervisning og opplever at de har blitt hørt i 
utformingen av opplæringen. 

Rapporten peker på at det er behov for bedre 
oversikt over hvor mange som får spesialunder-
visning i videregående skole. Videre viser den at 
det er et potensial for bedre informasjonsutveks-
ling mellom grunnskole og videregående skole. 

Kilde: Markussen 2019
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3.2.3 Regjeringens vurdering 

Regjeringen mener at dagens regelverk i hoved-
sak er godt egnet til å sikre alle barn et godt peda-
gogisk og tilrettelagt tilbud i barnehage og skole. 
Regelverket innebærer et system på tre nivåer. 

Det ordinære pedagogiske tilbudet for alle

Barnehagen skal ifølge rammeplanen tilpasse det 
allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov 
og forutsetninger. Det følger av opplæringsloven 
at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs 
behov med sikte på best mulig utbytte. Kravet om 
tilpasset opplæring gjelder for all opplæring gjen-
nom hele grunnopplæringen, og det gjelder for 
alle elever uansett hvilke forutsetninger de har for 
å lære. Alle barn har rett til et godt barnehage- og 
skolemiljø. Regjeringen er opptatt av at barna får 
den hjelpen de trenger, raskt. Det forutsetter et 
godt samarbeid med andre tjenester og at kompe-
tansen er nær barna og elevene i et inkluderende 
fellesskap. Se figur 3.2. 

Ekstra tiltak i det ordinære pedagogiske tilbudet 

Enkelte barn og elever har behov for ekstra støtte 
i kortere eller lengre perioder. Regelverket gir 
stor fleksibilitet for tilrettelegging innenfor det 
ordinære tilbudet. Barnehagen skal ifølge ramme-
planen tilpasse tilbudet slik at disse barna får den 
tilretteleggingen de trenger. Opplæringsloven 
stiller krav om at skolen skal sørge for at elever 

som står i fare for å bli hengende etter i lesing, 
skriving og regning, raskt får egnet intensiv opp-
læring. Bestemmelsen trådte i kraft høsten 2018 
og gjelder for 1.–4. trinn. Intensiv opplæring er en 
form for ordinær tilpasset opplæring, der det ikke 
stilles særskilte saksbehandlingskrav. Målet er å 
unngå tidkrevende saksbehandling og gi rask 
oppfølging til elever som trenger det. Barnehagen 
og skolen skal legge til rette for at barn og elever 
med stort læringspotensial får et tilpasset tilbud, 
se nærmere omtale i punkt 3.3 under. 

Særskilte tiltak

Barn som ikke har begynt på skolen, har rett til 
spesialpedagogisk hjelp hvis de trenger det. 
Retten gjelder uansett om de går i barnehage eller 
ikke, men det kan være vanskeligere å fange opp 
utfordringer hos barn som ikke går i barnehage. 
Elever som ikke har, eller som ikke kan få, til-
fredsstillende utbytte av det ordinære opplærings-
tilbudet, har rett til spesialundervisning. Denne 
retten gjelder for hele grunnopplæringen. Elever i 
grunnskolen og i videregående opplæring med 
annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til 
særskilt språkopplæring. Det er også viktig at 
barnehagene har kompetanse om minoritets-
språklige barns språkutvikling. Se nærmere 
omtale av særskilt språkopplæring i kapittel 5. 

Selv om regelverket legger til rette for et system 
som gir et godt og tilpasset tilbud til alle barn og 
elever, er det en utfordring at det for ofte ikke 

Boks 3.6 Styrket innsats for norsk tegnspråk i barnehage og skole

Døve/hørselshemmede elever som i dag har 
rett til opplæring etter opplæringsloven §§ 2-6 
og 3-9, skal få mulighet for opplæring i både 
tegnspråk og norsk som førstespråk. Kunn-
skapsdepartementet gjør derfor endringer i fag- 
og timefordelingen.

Døve/hørselshemmede elever som har rett 
til opplæring etter opplæringsloven §§ 2-6 og 3-9, 
følger i dag egne læreplaner i fire fag. Det gjel-
der norsk tegnspråk, norsk for hørselshem-
mede, engelsk for hørselshemmede og drama 
og rytmikk. Læreplanen i norsk tegnspråk skal 
fremover være den bærende læreplanen, og valg 
av læreplaner i de andre fagene skal bli mer flek-
sibelt.

Regjeringen vil at flere skal få lære tegn-
språk i barnehage og skole. Utdannings-
direktoratet vil derfor etablere en tidsavgrenset 
stimuleringsordning som legger til rette for at 
barnehager, grunnskoler og videregående skoler
kan gi opplæring i tegnspråk til en bredere 
gruppe av barn/unge, særlig barn av døve for-
eldre og søsken av døve barn. Erfaringer fra 
stimuleringsordningen vil bli brukt i det videre 
arbeidet med å vurdere rett til tegnspråk-
opplæring for barn av døve foreldre og søsken 
av tegnspråkbrukere. 



2019–2020 Meld. St. 6 49
Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

praktiseres etter intensjonen, slik som blant annet 
Stoltenberg-utvalget og Nordahl-gruppen viser. 

Nordahl-rapporten viser at retten til spesial-
pedagogisk hjelp og spesialundervisning i en del 
tilfeller kan gjennomføres på en slik måte at barn 
og unge får et dårligere opplæringstilbud enn hvis 
de hadde fulgt et løp med ordinær tilpasset opp-
læring. Dette er bekymringsfullt og tilsier at prak-
sis må endres. 

Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervis-
ning er ment å fungere som et sikkerhetsnett for 
barn og elever som ikke får tilfredsstillende 
utbytte av det ordinære tilbudet. Regjeringen 
mener det ikke er grunnlag for å fjerne retten til 

spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. 
Det vil blant annet være noen barn som har omfat-
tende behov for tilpasninger, for eksempel unntak 
fra læreplanene, og som vil ha behov for særskilte 
vurderinger og vedtak. Samtidig må praksis være 
i tråd med regelverket slik det er tenkt å virke. 

Nordahl-gruppens forslag er bygd på en forut-
setning om å skape et helhetlig system med god 
kompetanse nær barna og elevene. Regjeringen 
er enig i at kompetansen må være der barna og 
elevene er. Vi vil derfor innføre en rekke tiltak 
som skal bidra til at barn med behov for særskilt 
tilrettelegging i større grad møter fagpersoner 
med relevant kompetanse. Dette gjelder særlig til-

Figur 3.2 Inkluderende fellesskap i barnehage og skole

Det ordinære pedagogiske tilbudet for alle 

– Inkluderende fellesskap 

– Tilpasset pedagogisk tilbud til alle barn og elever

– Kompetanse nær barna og elevene

– Samarbeid med andre tjenester

 – Godt barnehage- og skolemiljø

Ekstra tiltak i det ordinære
pedagogiske tilbudet 

– Intensiv opplæring 

– Tiltak for barn og elever med 
høyt læringspotensialSærskilte tiltak 

– Spesialpedagogisk hjelp

– Spesialundervisning

– Særskilt språkopplæring
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tak for PP-tjenesten i kapittel 4, kompetansetiltak i 
kapittel 5, tiltak for bedre tverrfaglig samarbeid i 
kapittel 6 og endringer for Statped i kapittel 7. 

Regjeringen vil følge med på utviklingen i det 
pedagogiske tilbudet og vurdere behovet for 
endringer på sikt, herunder endringer i regel-
verket. Regjeringen vil innhente erfaringer fra 

kommuner som ønsker å endre praksis, med det 
formål å få til et bedre tilpasset og inkluderende 
tilbud for alle barn og elever, og vi vil skaffe mer 
kunnskap gjennom forskning. Vi ønsker også å 
sette i gang piloter som kan gi erfaringer med, og 
kunnskap om, hvordan vi kan forbedre det 
spesialpedagogiske systemet og få et godt, til-

Boks 3.7 Barnas spesialtips til spesialundervisningen

Da Barneombudet arbeidet med rapporten Uten 
mål og mening?, som vurderer tilstanden til 
spesialundervisningen i Norge, snakket de med 
mange elever som deltok i spesialundervisning. 
Flertallet av elevene hadde erfaringer som de 
gjerne ville at andre skulle slippe. Samtidig satt de 
på mye kunnskap om hva som skal til for å gjøre 
undervisningen og læringsutbyttet større. Barne-
ombudet samlet ti av tipsene de fikk, i Barnas 
spesialtips til spesialundervisningen. Her er spesial-
tipsene til lærere og andre ansatte i skolen:

1. Ha god kompetanse i faget du skal undervise 
i og skaff deg kunnskap om lærevanskene 
mine. 

2. Ha tro på at jeg kan lære og tilpass undervis-
ningen til hvordan jeg lærer best. 

3. Snakk med meg og finn ut hva jeg ønsker og 
trenger.

4. Ikke gå for fort frem, ikke hopp fra tema til 
tema. Oppsummer før du begynner på noe 
nytt. 

5. La meg bevege meg hvis jeg trenger det. 
6. Gi beskjed hvis vi skal ha vikar, hvor vi skal 

være og hvilke bøker vi trenger. 
7. Sørg for at jeg får beskjeder og informasjon, 

selv når jeg ikke er i klasserommet. 
8. Hjelp meg med å bli kjent med andre, og pass 

på at alle har venner. 
9. Finn ut om jeg trives på skolen. Hvis jeg 

skulker, få meg til å snakke om hvorfor. 
10. Samarbeid med oss og lag en avtale om hvor-

dan elever og lærere skal behandle hver-
andre. 

Kilde: http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/
04/barnas-spesialtips-til-spesialundervisningen.pdf

Boks 3.8 «Alle hører til»

Lunden skole i Hamar er utpekt som eksempel-
skole av Statped. Skolen legger vekt på leseopp-
læring for elever som bruker ASK (alternativ og 
supplerende kommunikasjon). I tillegg har 
skolen en egen spesialpedagogisk avdeling for 
elever fra hele kommunen. 

Lunden skoles visjon er «Alle hører til». Alle 
elever skal trives, og de skal oppleve tilhørighet 
og vennskap, mestring på eget nivå og et trygt 
skolemiljø. De siste to årene har Lunden skole 
hatt disse to satsingsområdene:
– Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap og 

et felles lærings- og elevsyn: Lunden skal være 
en skole som i stadig større grad er en «Vi-
skole», hvor felles verdigrunnlag og en felles 
forsknings- og erfaringsbasert kunnskaps-

base skal danne grunnlag for felles praksis, 
åpen kommunikasjon, deling og fellesskap.

– Læringsmiljø: Alle elevene skal oppleve et 
trygt og inkluderende læringsmiljø på skolen.

Skolen har en høy andel elever med spesial-
undervisning. Årsaken er skolens spesialpeda-
gogiske avdeling. Skolens klassetrinn er organi-
sert med en tolærerløsning. Det vil si at skolen 
ofte slår sammen gruppene til en stor gruppe 
(i snitt 30 elever), der to eller flere lærere har 
ansvaret for undervisningen. Målet er mer flek-
sible løsninger for å ivareta tilpasset og intensiv 
opplæring og spesialundervisning. Det aller 
meste av spesialundervisningen foregår i klasse-
rommet. 
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passet og inkluderende tilbud til alle, jf. omtale i 
3.5.1. Vi vil videre evaluere omleggingen av 
Statped. Se nærmere omtale i kapittel 7. Regje-
ringen vil også følge med på hvordan bestemmel-
sen om intensiv opplæring for 1.–4. trinn fungerer, 
og om det er behov for mer veiledning om hvor-
dan denne plikten kan følges opp. Vi vil i lys av de 
erfaringene vi gjør med dagens ordning, vurdere 
å utvide ordningen til flere trinn.

Tilsyn er et virkemiddel for å følge med på om 
regelverket blir fulgt, og kan, sammen med veiled-
ning, bidra til at praksis er i tråd med regelverket. 
Departementet vil i samarbeid med Utdannings-
direktoratet, vurdere hvordan det statlige tilsynet 
og veiledningen best mulig kan fange opp utford-
ringer med å gi et godt tilpasset og inkluderende 
tilbud, inkludert spesialpedagogiske tiltak. 

Departementet vil be Utdanningsdirektoratet 
se til at regelverket for fritak i fag blir riktig for-
stått og fulgt opp i kommunene, og at foreldrene 
får nødvendig veiledning og informasjon. I for-
bindelse med oppfølgingen av opplæringslov-
utvalgets rapport, vil departementet vurdere om 
der er behov for å justere lovverket på dette områ-
det og legge saken frem for Stortinget på egnet 
måte. Dette blir omtalt i Prop. 1 S (2019–2020) for 
Kunnskapsdepartementet som svar på et anmod-
ningsvedtak fra Stortinget.

3.3 Barn og elever med stort 
læringspotensial

Om lag 10–15 prosent av elevene har stort lærings-
potensial, mens 2–3 prosent har ekstraordinært 
læringspotensial. Barn og elever med stort lærings-
potensial er en sammensatt gruppe som trenger 
ulike former for tilpasset opplæring. Noen barn er 
høyt presterende, men opplever at de ikke får til-
strekkelige faglige utfordringer, og kan derfor få 
dårligere mestringsfølelse og motivasjon. Andre 
barn kan være vanskelige å identifisere fordi de 
ikke presterer så godt, samtidig som de har et urea-
lisert potensial for læring. Barn med høyt lærings-
potensial kan ha ulike former for lærevansker og 
sosiale utfordringer. Noen av konsekvensene for 
elevene kan være at de ikke fullfører skolen og/
eller at de får ulike feildiagnoser.7

Heller ikke denne gruppen får alltid den til-
retteleggingen de trenger for å utnytte sitt poten-
sial. I Utdanningsdirektoratets spørring til Skole-
Norge høsten 2019 svarer 69 prosent av kommu-
nene at de ikke har planer og strategier for barn 

og elever med stort læringspotensial. Flere skole-
eiere og skoleledere mener dessuten at skolene 
ikke tilpasser opplæringen til denne gruppen i 
stor nok grad. 

Barnehagen skal legge til rette for at barn får 
et variert, tilrettelagt og tilpasset tilbud, inkludert 
barn med stort læringspotensial. Barnehagen skal 
støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vite-
begjær og gi det enkelte barn utfordringer med 
utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og 
ferdigheter. Skolene har plikt til å gi tilpasset opp-
læring ut fra elevenes evner og forutsetninger. 
Det innebærer også å tilpasse tilbudet til elever 
med stort læringspotensial. 

Når det gjelder den individuelle retten til spesial-
undervisning i skolen, står det i lovpremissene til 
opplæringsloven at «[e]levar som har føreset-
nader for å lære raskare og meir enn gjennom-
snittet, har ikkje rettar etter kapittel 5 i lov-
utkastet». I forbindelse med oppfølging av utred-
ningene fra opplæringslovutvalget og Lied-
utvalget vil regjeringen vurdere om vi bør foreslå 
endringer i loven for denne elevgruppen. 

Utdanningsdirektoratet har oppdatert sin vei-
leder om tilrettelegging for barn og elever med 
stort læringspotensial. Hensikten med veilederen 
er å synliggjøre hvordan barnehagen og skolen 
kan tilrettelegge for denne gruppen. Veilederen 
omfatter blant annet tidlig skolestart, tilpasset 
opplæring, omdisponering av timer og pedago-
gisk og organisatorisk differensiering. I tillegg 
har Utdanningsdirektoratet utarbeidet et rund-
skriv om forsering i fag og av nivåer, og de har 
utviklet en nettbasert ressursbank for tilpasset 
opplæring. Utdanningsdirektoratet utvikler også 
en e-læringsmodul for at lærere i skolen og 
ansatte i PP-tjenesten skal få bedre kompetanse i å 
tilrettelegge for elever med stort læringspotensial. 
Innholdet i e-læringsmodulen skal være ferdig 
våren 2020.

Det er også etablert flere talentsentre i realfag 
for elever med stort læringspotensial på ulike 
steder i Norge.

3.4 Universell utforming

Det er grunnleggende for inkludering i barne-
hager og skoler at alle har lik tilgang til felles-
arenaer, læremidler og andre virkemidler i det 
pedagogiske tilbudet. Universell utforming i 
barnehagen og skolen handler om mange ulike 
forhold: bygningsmasse, uteområde, pedagogikk 
og digitale læremidler og læringsressurser. Uni-
versell utforming er spesielt viktig for enkeltbarn, 7 NOU 2016: 14.
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men løsninger som er universelt utformet, gir 
også økt kvalitet for alle som bruker barnehager 
og skoler. Likestillings- og diskrimineringsloven 
stiller krav til universell utforming av IKT i barne-
hage, grunnskole, videregående opplæring og 
høyere utdanning. Kravene gjelder for alle nett-
løsninger rettet mot foreldre, barn i barnehage og 
elever og studenter, for eksempel nettsider, apper, 
læringsplattformer og digitale læremidler. Alle 
nye IKT-løsninger skal være universelt utformet 
etter gjeldende forskrift. Det samme gjelder for 
alle eksisterende IKT-løsninger fra 1. januar 2021. 
Plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrif-
ter, stiller krav til universell utforming i for-
bindelse med planlegging og oppføring av nye, og 
ved rehabilitering av gamle, barnehager og 
skoler.

Det finnes ingen nasjonal oversikt over status 
for universell utforming av barnehage- og skole-
bygg, og ulike kartlegginger som er gjennomført, 
spriker i resultatene. Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet (Bufdir) arbeider med å få til en kart-
legging av grunnskolene. En slik kartlegging kan 
være til hjelp for at kommuner kan planlegge, 
prioritere og beslutte oppgradering. Kunnskaps-
departementet har gitt Utdanningsdirektoratet i 
oppdrag å gå i dialog med Bufdir og KS om å vei-
lede barnehage- og skoleeiere om universell utfor-
ming av barnehage- og skolebygg. Utdannings-

direktoratet og Bufdir skal også samarbeide om 
andre mulige tiltak for å bedre universell utfor-
ming av barnehage- og skolebygg.

3.5 Behov for et godt 
kunnskapsgrunnlag 

Lærere, ledere og eiere trenger informasjon om 
blant annet læringsresultater, læringsmiljøet og 
kompetansen til de ansatte for å videreutvikle til-
budet til det beste for barna i barnehage og skole. 
Det er viktig at den hjelpen som blir gitt til barn 
og elever med behov for særskilt tilrettelegging, 
er basert på kunnskap om hva som virker. Hvis 
ikke kan tiltakene virke mot sin hensikt. 

For å kunne iverksette nødvendige tiltak 
trenger nasjonale myndigheter kunnskap om til-
standen i og organiseringen av barnehager, skoler 
og støttesystemene og om effektene av ulike 
virkemidler. Nasjonale myndigheter kan også ha 
behov for kunnskap om enkelte barnehager og 
skoler som grunnlag for tilsyn, styring og forvalt-
ning. 

3.5.1 Piloter for mer inkluderende praksis

Regjeringen mener det er viktig å prøve ut ulike 
måter å endre praksis i barnehager og skoler på. 

Boks 3.9 Piloter for mer inkluderende og bedre tilpasset pedagogisk praksis

Følgende kommuner har fått tildelt midler 
gjennom Utdanningsdirektoratets utlysning av 
midler til kommuner som ønsker å prøve ut til-
tak som kan føre til mer inkludering og bedre til-
passet pedagogisk praksis, høsten 2019:
– Vanylven har et tverrfaglig og tverrsektorielt 

prosjekt der hele kommunen som landsby er 
med. Prosjektet vektlegger tidlig innsats og 
legger seg tett opp til anbefalingene til 
Nordahl-gruppen. Det er tre skoler og tre 
barnehager involvert.

– Dovre og Sel har samarbeidet om et prosjekt 
i flere år som har vist gode resultater, blant 
annet ved å ha to pedagoger i klassene i basis-
fagene. Gjennom pilotprosjektet skal all-
mennpedagogikken styrkes og et kvalitets-
system etableres. Barnehagene skal involve-
res mer, med vekt på sensitive voksne.

– Rælingen vektlegger barnehagene. De har 
etablert ressursbarnehager som de ønsker å 

utvikle videre i kommunen. Flyktning-
tjenesten, helsestasjonen og PP-tjenesten er 
aktive parter. Ressursbarnehagene har 
høyere kompetanse og tettere bemanning 
enn andre barnehager for å bidra til større 
grad av inkludering.

– Lillehammer vektlegger bedre overganger 
mellom barnehage og skole/SFO. Barne-
hagelærere blir med over i skolen/SFO 
første halvår. Kommunen har etablert et lav-
terskeltilbud og «drop-in-tilbud» og frigjort 
PP-tjenesten fra sakkyndighetsarbeid. Kom-
munen jobber i tillegg med å sikre høy kvali-
tet i begynneropplæringen. 

– Steinkjer har innsatsen på relasjonskompe-
tansen hos de ansatte. Medvirkningsperspek-
tivet er sterkt og tydelig. «Hvordan finne 
barnas stemme?». Én barnehage, én skole og 
én SFO deltar, mens en ressursperson fra PP-
tjenesten er tett på i enhetene.
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Vi ønsker å sette i gang piloter som kan gi erfarin-
ger med hvordan vi kan forbedre det spesial-
pedagogiske systemet og få et godt, tilpasset og 
inkluderende tilbud til alle. Erfaringene fra disse 
pilotene kan danne grunnlag for lokale endringer 
over hele landet, men også ny nasjonal politikk, 
inkludert regelverksendringer hvis det viser seg 
nødvendig. 

Utdanningsdirektoratet har høsten 2019 til-
delt tre mill. kroner fordelt på fem kommuner som 
ønsker å prøve ut tiltak som kan føre til mer 
inkludering og bedre tilpasset pedagogisk prak-
sis, enten gjennom det ordinære tilbudet eller i 
form av spesialpedagogiske tiltak. Disse fem 
kommunene er Vanylven, Steinkjer, Lillehammer, 
Rælingen og et samarbeid mellom Dovre og Sel, 
jf. boks 3.9. Utdanningsdirektoratet har også lyst 
ut to mill. kroner til forskere som skal følge 
kommunene som deltar i pilotutprøvingen. Pilot-
prosjektene skal ferdigstilles i 2022.

Utdanningsdirektoratet har videre fått i opp-
drag å lyse ut forskningsmidler til systematisk 
utprøving av konkrete modeller for å få bedre til-
passet pedagogisk tilbud og for å styrke tilbudet 
til barn og unge med behov for særskilt tilrette-
legging. Forskningsprosjektene skal undersøke 
modellenes effekt på barns og elevers trivsel, 
utvikling, læring, oppvekst- og læringsmiljø og/
eller inkludering i barnehager og skoler. Formålet 
med prosjektene er å gi solid kunnskap som kan 
benyttes i fremtidig politikkutvikling. Prosjektene 
skal ferdigstilles i 2023.

Opplæringsloven gir hjemmel for å gjøre 
avvik fra regelverket for tidsavgrensede peda-
gogiske eller organisatoriske forsøk. Pilotene 
som gjelder skolen, kan derfor også inkludere 
forsøk med unntak fra enkelte deler av regel-
verket, så lenge de er forsvarlige og elevenes 
grunnleggende rettigheter er ivaretatt. Barne-
hageloven har ingen tilsvarende hjemmel for å 
gjøre forsøk. Regjeringen mener det kan være 
nyttig å innhente erfaringer fra barnehagefeltet, 
og at det også bør være adgang til å kunne gjøre 
forsøk med unntak fra regelverket i barnehage-
loven. Vi tar derfor sikte på å foreslå å innføre en 
hjemmel for å kunne gjøre forsøk også i barne-
hageloven.

Regjeringen ønsker å følge med på om til-
takene vi setter i gang, og om det lokale og regio-
nale utviklingsarbeidet, fører til bedre inklude-
rende praksis i barnehager og skoler. Som et ledd 
i dette, vil vi etter om lag fem år be European 
Agency for Special Needs and Inclusive Education 
om å gjennomføre en ekstern gjennomgang av 
inkludering i norske barnehager og skoler.

3.5.2 Senter for forskning på 
spesialpedagogikk og inkludering

Det er behov for et solid kunnskapsgrunnlag om 
hva som kjennetegner inkluderende barnehager 
og skoler, hva som er gode tiltak for ulike grupper 
og hva som er gode måter å organisere tjenestene 
på. Spesialpedagogisk forskning av høy kvalitet er 
dessuten en forutsetning for at universiteter og 
høyskoler skal kunne utdanne gode spesial-
pedagoger. 

Rapporten Spesialpedagogisk forskning i Norge
fra NIFU i 2013 pekte på variabel kvalitet på den 
spesialpedagogiske forskningen.8 Innspill til 
denne meldingen tyder på at vi har mange av de 
samme problemene innenfor forskningsfeltet i 
dag. Mange undersøkelser er metodisk svake og 
ikke kvalitetssikret i internasjonale tidsskrifter. På 
mange områder er det dessuten store kunnskaps-
behov. 

Det er behov for mer kunnskap om hvordan 
lærerne kan jobbe for at alle barn kan utnytte sitt 
potensial og oppleve mestring. Det er behov for 
mer forskning på hvordan lærerne best kan hjelpe 
elever med store lærevansker til å lære å lese og 
regne, og hva man kan gjøre med elever som ikke 
trives i klasserommet. Det er også behov for mer 
forskning om små og sårbare grupper, om årsaker 
til kjønnsforskjeller i barnas utvikling og læring i 
barnehage og skole og om hvordan PP-tjenesten 
jobber.

For å styrke forskningen på spesialpedagogikk 
vil regjeringen opprette et senter for forskning på 
spesialpedagogikk og inkludering. Senteret vil få i 
oppgave å forske både på små og sårbare grupper 
og på mer generelle spesialpedagogiske problem-
stillinger. Senteret skal samarbeide med andre 
forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjo-
nalt. Forskningsrådet vil få i oppdrag å lyse ut 
senteret. Den direkte statlige finansieringen av 
senteret får en varighet på fem år, med mulighet 
til forlengelse i ytterligere fem år, etter en evalue-
ring midtveis. 

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å 
utvikle kunnskapsgrunnlaget på hele barnehage- 
og grunnopplæringsfeltet, inkludert det spesial-
pedagogiske området. Utdanningsdirektoratet må 
styrke arbeidet med et godt kunnskapsgrunnlag 
om inkludering og spesialpedagogikk, herunder 
forskning på små og sårbare grupper og spesial-
pedagogikk på det samiske området. Regjeringen 
vil tilføre Utdanningsdirektoratet ekstra midler til 
dette formålet. 

8 Holen, Sivertsen og Gjerustad 2013.
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3.5.3 Bedre data- og statistikkgrunnlag for 
barnehage og skole

Hovedvekten av data Utdanningsdirektoratet 
samler inn, er på barnehage- og skolenivå, men de 
samler også inn data fra nasjonale prøver om hver 
enkelt elev. Elevdata gjør det mulig å utvikle blant 
annet skolebidragsindikatorer. Skolebidragsindi-
katorene for grunnskolen tar hensyn til at skoler 
har ulikt elevgrunnlag, og gir informasjon om 
skolens bidrag til elevenes læring, slik det måles 
på nasjonale prøver og eksamen. 

Nordahl-gruppen foreslår i sin rapport at 
Statistisk sentralbyrå (SSB) skal registrere data på 
individnivå for barnehage og skole. De begrunner
forslaget blant annet med at det brukes store 
summer på spesialpedagogiske tiltak uten at vi vet 
noe om hvordan barna og elevene med behov for 
særskilt tilrettelegging klarer seg i utdannings-
systemet og senere i arbeidslivet. De fleste 
høringsuttalelsene til rapporten støtter dette for-
slaget. 

Stoltenberg-utvalget foreslår et nytt kunn-
skapssystem for barnehage og grunnopplæring, 
inkludert et nasjonalt register for forløpsdata i 
barnehage og grunnopplæring. Forløpsdata vil si 
at det samles inn opplysninger over tidsperioder 
for hver person. Utvalget foreslår at forløpsdata-
registeret skal inneholde eksisterende data på 
individnivå om barn i barnehage og skole, i tillegg 
til nye kilder til kunnskap om elevers kognitive, 
sosiale og emosjonelle utvikling. Utvalget argu-
menterer for at data på individnivå blant annet kan 
gi oss bedre kunnskap om barnehagenes og 
skolenes bidrag til elevenes læring, om årsaker til 
manglende gjennomføring i videregående opp-
læring og om fravær. 

Dersom vi hadde data som følger barna i 
barnehagen og i skoleårene i forkant av de første 
nasjonale prøvene på femte trinn, ville vi blant 
annet kunne vite mer om betydningen av barne-
hage og skole. Vi ville også fått kunnskap om hva 
som kjennetegner barn som ikke går i barnehage, 
og barn som får hjemmeundervisning, og hvor-
dan det går med dem.

En rekke av høringsuttalelsene til Stoltenberg-
utvalget er kritiske til forslaget, blant annet av 
hensyn til personvern. Det gjelder blant annet 
Datatilsynet. Samtidig er det en del som støtter 
forslaget og mener det er behov for mer kunnskap 
om barns og elevers utvikling. Mange mener for-
slaget er for dårlig begrunnet, og at det må utre-
des bedre i en egen prosess. 

Regjeringen er enig med Nordahl-gruppen og 
Stoltenberg-utvalget i at det er behov for bedre 
kunnskap om barnehager og grunnopplæringen 
for å gi barn og elever et best mulig pedagogisk 
tilbud. Regjeringen mener at å samle inn så omfat-
tende data på individnivå i en nasjonal database 
som utvalgene foreslår, er et for stort personvern-
inngrep som vi ikke vet konsekvensene av. Regje-
ringen støtter derfor ikke forslagene til Nordahl-
gruppen og Stoltenberg-utvalget. Vi vil utrede 
nærmere mulige løsninger for å få bedre statistikk 
og data om barnehage og skole der hensynet til 
personvern blir ivaretatt på en god måte. 

3.6 Regjeringens tiltak og 
forventninger

Regjeringen vil

– vurdere å utvide bestemmelsen om intensiv 
opplæring i lesing, skriving og regning for 1.–4. 
trinn til flere trinn

– vurdere hvordan det statlige tilsynet og den 
statlige veiledningen bedre kan bidra til at barn 
og elever får et godt tilpasset og inkluderende 
tilbud

– vurdere å foreslå endringer i opplæringsloven 
for elever med stort læringspotensial i opp-
følgingen av innstillingene fra opplæringslov-
utvalget og Lied-utvalget

– bedre veiledningen om universell utforming av 
barnehage- og skolebygg 

– innhente mer kunnskap gjennom piloter og 
styrke forskningen for å få til mer inkluderende 
praksis

– opprette et senter for forskning på spesial-
pedagogikk og inkludering

– utrede mulige løsninger for å få bedre stati-
stikk og data om barnehage og skole der hen-
synet til personvern blir ivaretatt på en god 
måte

Regjeringen forventer

– at kommuner, fylkeskommuner og barnehage- 
og skoleeiere arbeider strukturert og målrettet 
for å forbedre det pedagogiske tilbudet til barn 
og elever med behov for særskilt tilrette-
legging, inkludert barn og elever med stort 
læringspotensial 

– at barn blir hørt i alle saker som angår dem
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4  Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er 
en viktig del av laget rundt barna og elevene og 
skal bidra til at barna og elevene får den hjelpen 
de trenger, når de trenger den. 

Regjeringen vil at PP-tjenesten skal være mer 
til stede i barnehager og skoler, slik at den i større 
grad kan bidra til å forebygge vansker og tilpasse 
tilbudene til mangfoldet i barne- og elevgruppen. 
En PP-tjeneste som arbeider tettere på barna og 
elevene, kan bidra til bedre kvalitet både på det 
ordinære og det spesialpedagogiske tilbudet. 
Regjeringen vil også styrke kompetansen til de 
ansatte i PP-tjenesten, slik at tjenesten blir bedre til 
å støtte barnehager og skoler og samtidig videre-
utvikle kvaliteten på det sakkyndige arbeidet.

4.1 Balanse mellom 
sakkyndighetsarbeid og 
forebyggende arbeid

PP-tjenesten har to hovedoppgaver. Den skal både 
bistå barnehager og skoler i arbeidet med å til-

rettelegge tilbudet for barn med særlige behov og 
utarbeide sakkyndige vurderinger der loven kre-
ver det.1 Sistnevnte oppgave innebærer å utrede 
barnets eller elevens forutsetninger for og utbytte 
av å delta i det ordinære tilbudet og å anbefale til-
rettelegginger og tiltak som vil gi barnet eller 
eleven et forsvarlig tilbud. Regjeringen er opptatt 
av at PP-tjenestene skal finne en riktig balanse 
mellom de to oppgavene, og at den skal se opp-
gavene i sammenheng.

Nordahl-rapporten peker på at opp mot 80 pro-
sent av arbeidstiden til de ansatte i PP-tjenesten 
kan gå med til å utarbeide sakkyndige vurderin-
ger, og at det ofte er lang saksbehandlingstid.2

Utvalget mener sakkyndighetsarbeidet dermed 
går på bekostning av tid de ansatte kunne ha 
brukt til å arbeide forebyggende i barnehager og 
skoler. Dette bildet støttes av flere andre rappor-
ter.3 Mye tyder på at PP-tjenestenes kapasitet 

Boks 4.1 PP-tjenestens oppgaver

Barnehageloven § 19 c. Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste 
er sakkyndig instans i saker om spesial-
pedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske 
tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lov-
pålagte sakkyndige vurderinger.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten 
skal bistå barnehagen i arbeidet med kompe-
tanse- og organisasjonsutvikling for å tilrette-
legge barnehagetilbudet for barn med særlige 
behov.

Departementet kan gi forskrift om andre 
oppgaver for den pedagogisk-psykologiske 
tjenesten.

Opplæringsloven § 5-6. Pedagogisk-psykologisk 
teneste

Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha 
ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedago-
gisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan 
organiserast i samarbeid med andre kommunar 
eller med fylkeskommunen.

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling 
for å leggje opplæringa betre til rette for elevar 
med særlege behov. Den pedagogisk-psykolo-
giske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd 
sakkunnig vurdering der lova krev det. Departe-
mentet kan gi forskrifter om dei andre opp-
gåvene til tenesta.

1 Barnehageloven § 19 c og opplæringsloven § 5-6.
2 Nordahl et al. 2018.
3 Barneombudet 2017, Wendelborg, Caspersen og Kongsvik 

2015, Waagene et al. 2018a, Tveitnes 2018.
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mange steder begrenser muligheten til å være til 
stede i barnehager og skoler. 

Flere av de som har gitt høringsuttalelser, er 
enige i Nordahl-rapportens beskrivelse, og mange 
er positive til at tjenesten skal komme nærmere 
praksisfeltet. Andre kjenner seg ikke igjen i at det 
er for stor avstand fra det arbeidet PP-tjenesten 
utfører, til den daglige praksisen i barnehage og 
skole. Flere mener også at fremstillingen av 
sakkyndighetsarbeidet er unyansert. Flere peker 
på at det er nødvendig å tydeliggjøre forvent-
ningene til PP-tjenestens arbeid. 

Mye tyder på at det har vært en positiv utvik-
ling i mange PP-tjenester de siste årene. Flere av 
tjenestene bruker nå opp mot 50 prosent av 
arbeidstiden på å arbeide forebyggende sammen 
med de ansatte i barnehager og skoler.4 Halv-

parten av lederne i grunnskolen mener at skolen 
har fått hjelp av PP-tjenesten til organisasjons- og 
kompetanseutvikling det siste skoleåret.5

Arbeidet med sakkyndige vurderinger står 
ikke i motsetning til forebyggende arbeid i barne-
hager og skoler. Tvert imot er disse arbeids-
oppgavene gjensidig avhengige og forsterker og 
påvirker hverandre.6 Arbeid med å utrede et 
enkeltbarns eller en enkeltelevs behov virker inn 
på barnehagens eller skolens helhetlige arbeid, 
og motsatt. Tiltak som vil hjelpe ett barn, vil også 
kunne heve kvaliteten på tilbudet til flere av de 
andre barna. 

4 Andrews et al. 2018.
5 Waagene et al. 2018a.
6 Wendelborg, Caspersen og Kongsvik 2015.

Boks 4.2 Tidlig innsats i Færder kommune

Færder kommune har iverksatt BTI (Bedre 
Tverrfaglig Innsats) i hele oppvekstsektoren. 
PP-tjenesten, barnehagene og skolene driver 
endringsarbeidet Inkludering og mestring – alle 
lærer!. Den overordnede visjonen er at alle barn 
og unge inkluderes, mestrer og lærer på gode, 
utviklingsstøttende opplæringsarenaer. Målet er 
at flere elever skal få tilfredsstillende utbytte av 
ordinær undervisning i skolen, og at flere barn 
skal ivaretas innenfor de allmenpedagogiske 
rammene i barnehagene. Fra 1. august 2017 fikk 
alle barnehagene i kommunen, både kommunale 
og private, en spesialpedagog som skal jobbe 
med barn som har enkeltvedtak om spesial-
pedagogisk hjelp. Spesialpedagogene skal også 
jobbe forebyggende og gi veiledning til persona-
let i barnehagene. Målet er at spesialpedagogen, 
sammen med barnehagens pedagogiske perso-
nale, skal bidra til god kvalitet i det allmennpeda-
gogiske og spesialpedagogiske arbeidet. Spesial-
pedagogens ansvarsområder er:
– å bidra til helhetstenkning i arbeidet rundt 

alle barna
– å bidra til systemtenkning og iverksettelse av 

tiltak i det «grønne feltet»
– å bidra til god kvalitet i det allmenn- og 

spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen
– å bidra til kompetanseutvikling og ivare-

takelse av kvalitetsarbeid innenfor sektoren 
og i egen barnehage 

– å ha ansvar for vedtakstimene om spesial-
pedagogisk hjelp

– å samarbeide tett med pedagogisk leder, 
øvrig personale, foresatte og andre instanser 
til barnets beste

– å gi veiledning til personalet i barnehagen
– å delta på nettverkssamlinger
– å ha særlig ansvar for å implementere og 

bruke BTI
– å ha særlig ansvar for å implementere og ved-

likeholde språk-, lese- og skriveplanen

Erfaringer viser at det gir en god og fore-
byggende effekt å sette inn en spesialpedagog i 
hver barnehage. I 2017 mottok 4,6 prosent av 
barnehagebarna spesialpedagogisk hjelp. Per 
15. desember 2018 hadde andelen sunket til 2,7 
prosent. 

Vestskogen barnehage i Færder er et godt 
eksempel på at det tverrfaglige samarbeidet er 
vellykket, og at spesialpedagogens arbeid har 
betydning for inkludering av alle barn. Barne-
hagen har etablert et ressursteam som består av 
representanter fra barnehagen, nettverks-
kontakt fra barneverntjenesten, saksbehandler 
fra PP-tjenesten og helsesykepleier. Foresatte 
kan også inviteres til å delta. Målet med ressurs-
teamet er å utvide forståelsen av en sak og sikre 
oppmerksomhet om alle relevante forhold rundt 
barna. Kommunen vil med dette unngå at barn 
blir unødig henvist til utredning. Fra høsten 
2018 har alle barnehager i kommunen etablert 
ressursteam.
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Regjeringen vil at PP-tjenesten skal være mer 
til stede i barnehager og skoler og arbeide fore-
byggende og med tidlig innsats. Ved at PP-
tjenesten arbeider tett på barna og elevene, vil den 
kunne utarbeide gode sakkyndige vurderinger og 
bidra til å tilrettelegge for enkeltbarn og -elever i 
praksis. Det vil også kunne styrke barnehagenes 
og skolenes evne til å tilpasse det ordinære til-
budet til mangfoldet av barn og elever. Det kan 
føre til at flere får tidligere hjelp, og til at det blir 
færre henvisninger. Det totale behovet for sak-
kyndige vurderinger kan dermed gå ned. 

Et tettere samarbeid mellom PP-tjenesten og 
barnehager og skoler kan også bedre arbeidet 
med å følge opp barna eller elevene som har ved-
tak om spesialpedagogisk hjelp eller spesialunder-
visning. PP-tjenesten kan bidra til å vurdere kvali-
teten på tiltakene og eventuelt foreslå justeringer. 
Det er viktig at barnehager og skoler vurderer 
behovet for enkeltvedtak fortløpende, slik at barn 
og elever ikke ender opp med et særskilt tilbud 
unødvendig lenge. 

I dag skal PP-tjenesten utarbeide sakkyndig 
vurdering ved 13 forhold etter barnehageloven og 
opplæringsloven. De to mest kjente forholdene er 
spørsmål om spesialpedagogisk hjelp og spørsmål 
om spesialundervisning. Regjeringen mener det 
er nødvendig at PP-tjenesten, som uavhengig 
instans, vurderer behov for spesialpedagogisk 
hjelp og spesialundervisning. Vi vil derfor opprett-
holde kravene som gjelder disse, jf. kapittel 3. 

Regjeringen vil imidlertid vurdere å endre kravet 
til sakkyndig vurdering i enkelte andre forhold, 
slik at vurderingen kun er påkrevd når det er nød-
vendig for sakens opplysning. Det vil si at barne-
hagen og skolen i samråd med foreldrene kan 
gjøre vedtak uten en sakkyndig vurdering fra PP-
tjenesten dersom de har godt nok grunnlag for 
det. Eksempler på slike forhold kan være vedtak 
om utsatt skolestart, om utvidet opplæringstid 
eller om tegnspråkopplæring. Ved at PP-tjenesten 
får redusert kravene til sakkyndige vurderinger, 
kan den få mer tid til å arbeide forebyggende. I 
denne vurderingen vil vi se til forslag fra opp-
læringslovutvalget, som overleverer sin rapport i 
desember 2019. 

4.1.1 PP-tjenestens oppgaver skal bli 
tydeligere

Regjeringen vil gjøre det enda tydeligere i barne-
hageloven og opplæringsloven at PP-tjenesten 
skal arbeide forebyggende og med tidlig innsats 
før en vanske oppstår, i tillegg til å være sak-
kyndig instans der loven krever det. Vi vil også 
presisere i lovverket hvilke tjenester PP-tjenesten 
skal levere, og krav til kvalitet på disse. Formålet 
med presiseringene er at det skal være tydeligere 
hvordan PP-tjenesten skal bidra til å forebygge 
vansker og forbedre praksis i barnehagen og 
skolen, slik at det pedagogiske tilbudet ivaretar 
barns og elevers ulike forutsetninger og behov. 

Boks 4.3 Kvalitetskriterier i PP-tjenesten

Utdanningsdirektoratet utarbeidet i 2016 kvali-
tetskriterier for PP-tjenesten i samarbeid med 
KS. I arbeidet med kriteriene fikk de innspill 
fra Faglig råd for PP-tjenesten, fylkesmannen, 
barnehage- og skoleeiere og PP-tjenester. 
Kriteriene bygger på arbeidsoppgavene til PP-
tjenesten slik de er hjemlet i barnehageloven 
og opplæringsloven. Kriteriene er rådgivende 
og skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner 
med å utvikle egen PP-tjeneste. Innholdet 
bidrar til å tydeliggjøre hva PP-tjenesten skal 
være, og gir retning og avgrenser arbeidet. 
Kriteriene konkretiserer hvordan tjenesten, 
kommuner, fylkeskommuner, barnehager og 
skoler kan arbeide og samarbeide for å utvikle 
gode tjenester.

Kvalitetskriteriene er publisert på Utdan-
ningsdirektoratets nettside. De inneholder fire 
forventninger:
– PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste.
– PP-tjenesten er tilgjengelig og medvirker til 

helhet og sammenheng.
– PP-tjenesten arbeider forebyggende.
– PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats.

I kvalitetskriteriene er det beskrevet hva fore-
byggende arbeid kan innebære for PP-tjenesten: 
«Førebyggjande arbeid inneber at PP-tenesta bid-
reg til at barnehagar og skolar kjem i forkant av 
problem og lærevanskar ved å setje i gang tiltak. 
Det kan vere universelle tiltak eller spesielle tiltak 
for barnehagar eller skolar med utfordringar.»

Kilde: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samar-
beid/pp-tjenesten/kvalitetskriterium-i-pp-tenesta/
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Samarbeidet med barnehager og skoler omfatter 
både det systematiske og det helhetlige arbeidet 
for inkludering i barnehager og skoler og arbeidet 
for å følge opp enkeltvedtak slik at barn og elever 
får den hjelpen de trenger. Utdanningsdirektoratet
har fått tilbakemeldinger om at kvalitetskriteriene 
for PP-tjenesten er godt kjent og mye i bruk, jf. 
boks 4.3. Regjeringen vil ta utgangspunkt i disse 
kriteriene når kravene til kvalitet skal utredes 
videre. 

Regjeringen vil vurdere eventuelle forslag fra 
opplæringslovutvalget på dette området før lovfor-
slagene sendes på høring. 

4.2 Bedre sakkyndige vurderinger av 
behov for spesialpedagogiske 
tiltak

Barn og elever som er henvist til PP-tjenesten for 
å få utredet behov for spesialpedagogiske tiltak, 
har krav på å få utarbeidet en sakkyndig vurde-
ring innen rimelig tid. Den sakkyndige vurderin-
gen skal gi grunnlag for å fatte vedtak om spesial-
pedagogisk hjelp eller spesialundervisning eller 
for å tilpasse det ordinære tilbudet slik at barnets 
behov ivaretas der. Den sakkyndige vurderingen 
skal uansett være til praktisk nytte for barnehagen 
og skolen når de tilrettelegger tilbudet. Den 
sakkyndige vurderingen skal følges opp med nye 
vurderinger underveis i utdanningsløpet, slik at 
det sikres at barnet eller eleven har nytte av til-
retteleggingen, og at det vurderes om de med ved-
tak om spesialpedagogiske tiltak etter hvert kan 
ivaretas innenfor det ordinære tilbudet. 

Mye tyder på at kvaliteten på de sakkyndige 
vurderingene er varierende. En stor andel skole-
ledere i grunnskolen mener at PP-tjenestens 
sakkyndige vurderinger har vært nyttige, og at de 
har gitt de opplysningene de trengte for å skrive 
enkeltvedtak. I enkelte vurderinger har ikke PP-
tjenesten gitt tydelige nok anbefalinger om inn-
hold og omfang eller om hvordan skolen skal 
organisere opplæringen for å ivareta elevens indi-
viduelle behov.7 Samtidig viser undersøkelser at 
det varierer hvor lang tid det tar fra en bekymring 
rundt et barn eller en elev blir fanget opp, til det 
foreligger en sakkyndig vurdering.8

Barneombudets undersøkelse av elever med 
spesialundervisning i grunnskolen viser at PP-
tjenesten bare snakket med skolen og foreldrene, 

ikke med eleven selv, i forbindelse med flere av de 
sakkyndige vurderingene. De fleste elevene 
Barneombudet har snakket med, opplever ikke at 
de får medvirke i egen skolehverdag. I forrige 
skoleår hadde kun en tredjedel av lederne i 
grunnskolen rutiner for å involvere elevene som 
får spesialundervisning, i planleggingen av under-
visningen.9

Lang saksbehandlingstid og manglende kvali-
tet på sakkyndighetsarbeidet kan føre til at barna 
og elevene ikke alltid får den hjelpen de trenger. 
Regjeringen mener at tidlig innsats er avgjørende, 
og at det er viktig at det enkelte barnet eller den 
enkelte eleven får et tilrettelagt tilbud selv om 
ikke den sakkyndige vurderingen er ferdig. PP-
tjenesten må bidra med god dialog med barne-
hagen og skolen mens utredningen pågår. 

PP-tjenesten skal vurdere hvordan barna og 
elevene kan få et forsvarlig tilbud. Det er bare 
mulig dersom barnet eller eleven får mulighet til å 
fortelle hvordan han eller hun har det, og hva han 
eller hun trenger hjelp til. Regjeringen legger til 
grunn at barnet eller eleven skal få informasjon og 
anledning til å uttale seg før det blir tatt noen 
videre avgjørelser.10 

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdannings-
direktoratet i oppdrag å gjennomgå veilederen om 
spesialpedagogisk hjelp og veilederen om spesial-
undervisning på direktoratets nettsider. Formålet 
er at veilederne skal bli tydeligere på hvordan PP-
tjenesten kan bidra til bedre inkluderende peda-
gogisk praksis, til at barn og elever ikke unødig 
tas ut av felleskapet og til at innholdet i sak-
kyndige vurderinger ikke blir unødvendig omfat-
tende. 

4.3 Forutsetninger for gode  
PP-tjenester

4.3.1 Kompetanse i PP-tjenesten 

Kommunen og fylkeskommunen har ansvar for at 
PP-tjenesten har den nødvendige kompetansen til 
å utføre arbeidsoppgavene etter barnehageloven 
og opplæringsloven. Flere kommuner sikrer dette 
ved å etablere nettverk og interkommunale sam-
arbeid. 

Kompetansen til de fagansatte i PP-tjenesten 
ble kartlagt i 2013. Kartleggingen viste at kompe-
tansen var mangelfull innenfor områder som 
regelverk, rammeplanarbeid, vurdering og lære-

7 Waagene et al. 2018a.
8 Barneombudet 2017, Tveitnes 2018, Utdanningsdirektora-

tet 2019b.

9 Barneombudet 2017.
10 Opplæringsloven § 5-3 og § 5-4, barnehageloven § 19 b og 

FNs barnekonvensjon artikkel 12. 
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planarbeid.11 En stor andel ansatte og ledere har 
etter denne kartleggingen tatt videreutdanning 
ved universiteter og høyskoler innenfor den nasjo-
nale satsingen SEVU-PPT12 (2013–2018). Målet 
med satsingen har vært å styrke kompetansen 
blant ansatte i PP-tjenesten og å øke oppmerksom-
heten om hvordan PP-tjenesten skal arbeide med 
organisasjons- og kompetanseutvikling i barne-
hager og skoler. Evalueringen viser at betydelig 
flere ledere og fagansatte i PP-tjenesten har 
videreutdanning som følge av satsingen. Andelen 
med høyere utdanning innenfor pedagogikk eller 
spesialpedagogikk har økt. Andelen ansatte med 
profesjonsutdanning i psykologi har derimot gått 
ned siden 2013 og er nå på et lavt nivå.13 

Regjeringen vil styrke kompetansen i PP-
tjenesten gjennom det helhetlige kompetanse-
løftet som er omtalt i kapittel 5. 

4.3.2 Samarbeid 

PP-tjenesten er en viktig del av laget rundt 
barnet og eleven og samarbeider med mange 
tjenester og profesjoner, jf. kapittel 6. På lokalt 
nivå kan PP-tjenesten blant annet samarbeide 
med helsetjenesten, fysioterapitjenesten og 
barneverntjenesten. På statlig nivå kan den 
samarbeide med Statped eller spesialisthelse-
tjenesten (barne- og ungdomspsykiatrisk poli-
klinikk (BUP) eller habilitering for barn og unge 
(HABU)). 

De ansatte i PP-tjenesten har opplysnings-
plikt til barneverntjenesten, og de skal varsle 
dersom de er bekymret for blant annet alvorlig 
omsorgssvikt og alvorlige atferdsvansker.14 Ung-
dom som ikke er i opplæring eller arbeid, skal bli 
fanget opp gjennom det tette samarbeidet PP-
tjenesten skal ha med oppfølgingstjenesten (OT).
OT arbeider med og for ungdom som har rett til 
videregående opplæring, til og med det året de 

11 Hustad, Strøm og Strømsvik 2013.
12 Strategi for etter- og videreutdanning i Pedagogisk psykolo-

gisk tjeneste.
13 Andrews et al. 2018. 14 Barnevernloven § 6-4.

Boks 4.4 Modellutprøving – Inkludering på alvor

I 2017 fikk Utdanningsdirektoratet ansvar for å 
planlegge og gjennomføre modellutprøving i 
utvalgte regioner for å styrke innsatsen med 
inkludering i barnehage og skole. Prosjektet er 
kalt Inkludering på alvor. I prosjektet blir det 
utviklet og prøvd ut modeller for samarbeid for å 
utnytte bedre de samlede ressursene på kom-
munalt og statlig nivå. Statped deltar i modell-
utprøvingen og bistår med veiledning i kommu-
ner om hvordan de kan gjøre praksisen mer 
inkluderende for alle barn og elever. Arbeidet 
pågår over to barnehage-/skoleår. 

Rammer for prosjektet:
– Det skal utvikles modeller for samarbeid 

mellom lokalt og statlig nivå.
– Barnehage og skole skal ses i sammenheng 

der det er aktuelt.
– Modellene skal baseres på kunnskap om hva 

som fungerer.
– Modellene skal evalueres lokalt underveis i 

toårsperioden.
– PP-tjenesten skal involveres.
– Kommunen/fylkeskommunen skal avklare 

roller og ansvar med PP-tjenesten, Statped og 
fylkesmannen.

NTNU Samfunnsforskning evaluerer prosjek-
tet. Foreløpige funn viser at kommunene har 
ulik inngang til inkluderingsbegrepet, og at pro-
sjektene derfor har ulike målgrupper og tiltak. 
Et fellestrekk synes likevel å være at innsatsen 
for en mer inkluderende barnehage og skole 
skjer gjennom tverrfaglig samarbeid og sam-
skapt læring. Målet om økt deltakelse er et 
underliggende premiss i alle prosjektene. 
NTNU Samfunnsforskning anbefaler at tiltakene 
i det videre arbeidet omfatter hele barnehagen 
eller skolen for at alle skal være sikret del-
takelse i fellesskapet.

Statped har spilt en viktig rolle som pådriver 
og motivator i flere av prosjektene. Når Statped 
støtter med kompetanse som mangler, og rollen 
deres er tydelig definert, har dette ført til økt 
samskaping om inkludering. Statped har deltatt i 
de ulike prosjektene i ulik grad. Forskerne 
finner at overlappende kompetanse mellom for 
eksempel Statped og PPT kan gjøre arbeidet 
mer utfordrende.

Kilde: Caspersen et al. 2019
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fyller 21 år.15 Når PP-tjenesten samarbeider med 
andre instanser om et barn, skal det foreligge 
informert samtykke til slikt samarbeid fra for-
eldrene eller fra barnet selv etter at han/hun har 
fylt 16 år.

PP-tjenesten må både etablere et tett og nært 
samarbeid med barnehagene, skolene og de nær-
liggende tjenestene og ha rutiner for dette arbei-
det. Når barna og elevene blir utredet, er PP-
tjenesten et viktig bindeledd mellom barnehager og 
skoler på den ene siden og andre hjelpetjenester 
og profesjoner på den andre. PP-tjenesten trenger 
å drøfte utredningene tidlig med barnehager, 
skoler og de omkringliggende tjenestene. De må 
også ha samtaler med barnet eller eleven og for-
eldrene. I arbeidet kan PP-tjenesten ha behov for å 
supplere sin egen kartlegging med kartlegginger 
fra barnehage og/eller skole og eventuelle andre 
utredninger. Et bredt informasjonsgrunnlag vil gi 
PP-tjenesten best mulig grunnlag for å vurdere 
hva som er til barnets beste.

PP-tjenestens forebyggende arbeid i barne-
hage og skole er avhengig av at eiere, ledere og 
lærere anerkjenner og etterspør kompetansen 

deres.16 Samtidig må PP-tjenesten aktivt tilby sine 
tjenester. Regjeringen er opptatt av at PP-tjenesten 
skal samarbeide tett med barnehagene og 
skolene. Det vil gjøre tjenesten mer tilgjengelig og 
bidra til at tjenesten blir kjent med barna og 
elevene og med miljøet de befinner seg i. PP-
tjenesten må ha kompetanse om det praktiske 
pedagogiske arbeidet i barnehage og skole for å 
kunne gi god veiledning og støtte til de ansatte. 
Hvis PP-tjenesten arbeider tettere på barnehager 
og skoler, vil det kunne bidra til å styrke denne 
kompetansen. Samtidig skal PP-tjenesten være en 
uavhengig instans overfor barnehager, skoler og 
barnehage- og skoleeiere. Det krever høy bevisst-
het og god rolleforståelse både i PP-tjenesten og 
blant de andre aktørene. 

4.3.3 Organisering og ledelse 

Det er ingen krav til hvordan kommunene og 
fylkeskommunene organiserer PP-tjenesten, men 
tjenesten må være i stand til å ivareta lovpålagte 
oppgaver. PP-tjenestene varierer mye i størrelse 
og organisering, noe som bidrar til ulik oppfølging 
av barn og unge.17 Noen steder kan tjenesten 
være plassert i en enhet eller etat sammen med 15 Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle 

tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende 
tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal 
så langt som mulig føre frem til studiekompetanse, yrkes-
kompetanse eller grunnkompetanse.

16 Hustad, Strøm og Strømsvik 2013, Andrews et al. 2018.
17 Fylling og Handegård 2009, Hustad og Fylling 2012.

Boks 4.5 PP-tjenesten til stede i barnehager og skoler

I Indre Fosen kommune er PP-tjenesten gitt en 
sentral rolle i modellutprøvingsprosjektet 
Inkludering på alvor (jf. boks 4.4). Blant annet er 
prosjektleder ansatt i PP-tjenesten. Oppstarten 
av prosjektet var sammenfallende med kommune-
sammenslåing. 

PP-tjenesten har etter ett års drift i ny kom-
mune blitt godt kjent med alle barnehager og 
skoler. PP-tjenesten er organisert i oppvekst-
sektoren i kommunen, har et tett samarbeid 
med enhetsledere for barnehager og skoler og 
er fast deltaker i styrer- og skoleledernettverk. 
Fra våren 2019 har PP-tjenesten faste dager med 
tilstedeværelse og «åpen dør» ute i de ulike virk-
somhetene. Dette bidrar til å synliggjøre PP-
tjenesten som samarbeidspartner, og til å etablere
gode relasjoner, noe som bedrer PP-tjenestens 
forutsetninger for å styrke både det spesialpeda-
gogiske og det allmennpedagogiske arbeidet i 
barnehager og skoler. Gjennom prosjektet har 

Statped bidratt med kompetanse og har vært en 
viktig støttespiller for PP-tjenesten i endrings-
arbeidet.

For at kommunen skal få en enhetlig praksis, 
gjennom erfaringsdeling og kompetanse-
heving, har det i regi av PP-tjenesten blitt opp-
rettet nettverk for elever med nedsatt hørsel, 
spesialpedagogisk nettverk og førsteklassenett-
verk. Gjennom hele prosessen har kommunen 
lagt vekt på barnets og elevens stemme. 

Fra høsten 2019 har kommunen interne 
støttesystemer på plass i alle skolene. Kommunen
skal etter hvert ha en sammenhengende modell 
for arbeidet med inkludering, med PP-tjenesten 
som en sentral aktør. Det er allerede mange som 
uttrykker at de opplever det som nyttig at PP-
tjenesten er tett på, og at de setter pris på både 
kompetansen og utenfra-blikket tjenesten kan 
bidra med.
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barnehager og skoler. Andre steder er den plas-
sert sammen med helse- og omsorgstjenester, i en 
oppvekstetat eller sammen med andre tjenester 
for barn og unge. 

Hvordan kommunen og fylkeskommunen sty-
rer PP-tjenesten, og hva de forventer, har mye å si 
for om PP-tjenesten fungerer godt. Det er viktig 
med en tydelig ledelse som legger til rette for at 
PP-tjenesten kan være tett på barnehagene og 
skolene. I Utdanningsdirektoratets spørring til 
ledere i grunnskolen høsten 2017 svarte bare 
rundt halvparten at kommunen det siste året har 
gitt retning og innhold til arbeidet med elever 
med behov for særskilt tilrettelegging.18 

4.3.4 Støttemateriell og 
veiledningsressurser

PP-tjenesten må få tilgang til støttemateriell og 
veiledningsressurser som kan støtte utviklings-
arbeidet deres. Utdanningsdirektoratet og Statped 
må samarbeide om å utvikle materiell og ressur-
ser på det spesialpedagogiske området.

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdannings-
direktoratet i oppdrag å utvikle et eget verktøy for 
PP-tjenesten som skal være til støtte i kvalitets-
utviklingsarbeidet. Verktøyet vil inneholde en 
modul om inkludering. 

Digitalisering og digitale verktøy gir gode 
muligheter til å tilrettelegge tilbudet på en bedre 
måte for barn og elever som har behov for sær-
skilt tilrettelegging. Utdanningsdirektoratet og 
Statped skal bidra ved å utvikle digitale verktøy og 
gjøre dem tilgjengelige for kommuner og fylkes-
kommuner. PP-tjenesten må holde seg oppdatert 
på den teknologiske utviklingen og de verktøyene 
som er tilgjengelige, slik at den kan veilede barne-
hager og skoler i bruken. 

4.4 PP-tjenestens adgang til å henvise 
til BUP og HABU

PP-tjenesten har et utstrakt samarbeid med spesi-
alisthelsetjenesten, særlig habiliteringstjenesten 
for barn og unge (HABU) og barne- og ungdoms-
psykiatriske poliklinikker (BUP).

 Dersom PP-tjenesten ikke har ansatt psyko-
log, så har ikke tjenesten adgang til å henvise 
direkte til BUP eller HABU. Det er vanligvis leger 
som henviser pasienter til spesialisthelse-
tjenesten. Det betyr at barnet også må vurderes av 
fastlege, eventuelt psykolog.

 Flere tidligere utvalg har foreslått at PP-
tjenesten bør få «selvstendig henvisningsrett» til 
BUP og HABU for å sikre god sammenheng 
mellom tjenester som ytes av PP-tjenesten og 
BUP og HABU.19 Forslaget fikk støtte av flertallet 
av høringsuttalelsene til rapportene fra utvalgene.

 I 2013 ble det etablert et prøveprosjekt i 
utvalgte kommuner, der leder i PP-tjenesten fikk 
adgang til å skrive henvisninger til BUP og 
HABU. Prosjektet pågikk ut 2014. I evalueringen 
av forsøksordningen ble det konkludert med at 
den faglige tyngden i utredningene utført av PP-
tjenesten, utgjør et tilstrekkelig grunnlag for å gi 
tjenesten adgang til å henvise til BUP og HABU. I 
evalueringen fremkom det også at det er rimelig 
grunn til å anta at forsøksordningen oppnådde 
den tilsiktede intensjonen om bedre og raskere 
tjenester for barn og unge som trenger hjelp fra 
de ulike tjenestene.20

4.4.1 Regjeringens vurdering

Regjeringen har som mål at alle barn og unge skal 
få hjelp så raskt som mulig når et behov oppstår. 
De positive resultatene fra prøveordningen med å 
gi PP-tjenesten adgang til å henvise til BUP og 
HABU gir grunn til å vurdere om en slik adgang 
bør fremgå av regelverket. Ved å gi PP-tjenesten 
adgang til å henvise direkte til BUP og HABU kan 
dette redusere fastlegens arbeidsbelastning, og 
også kunne føre til raskere hjelp. Det er imidlertid 
viktig at fastlegens medisinfaglige koordinerings-
ansvar for barnet ivaretas, og at andre relevante 
aktører er koblet på. Selv om ikke fastlegen selv 
henviser, vil det være viktig at fastlegen og andre 
relevante aktører får informasjon om henvis-
ninger som gjelder barnet. Derfor kan det også 
være hensiktsmessig å vurdere andre løsninger 
for bedre samarbeid om henvisning mellom 
kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Regjeringen vil se spørsmålet om PP-tjenes-
tens adgang til å henvise i sammenheng med 
øvrige tiltak i meldingen for bedre tverrfaglig 
samarbeid og kompetanseheving av PP-tjenesten, 
jf. kapittel 5 og 6. Regjeringen foreslår blant annet 
et kompetanseløft rettet mot det lokale støtte-
systemet, og vi vil utrede muligheten for en ny 
støttetjeneste. Utredningen skal blant annet se på 
hvordan PP-tjenesten og helsestasjons- og skole-
helsetjenesten kan samordnes bedre eller even-
tuelt slås sammen. Vår vurdering av spørsmålet 
om henvisningsadgang for PP-tjenesten vil også 

18 Waagene et al. 2018a.

19 NOU 2009: 18, NOU 2009: 22.
20 Lippestad og Grut 2014.
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ses i sammenheng med pakkeforløp for psykisk 
helse og rus. Pakkeforløpene gir konkrete anbe-
falinger for å bidra til gode og koordinerte henvis-
ninger. 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt et 
oppdrag til Helsedirektoratet om å se på sam-
arbeidsløsninger mellom kommunale tjenester og 
spesialisthelsetjenesten før og ved henvisning. 
Formålet med oppdraget er bedre rutiner for tid-
lig avklaring av hjelpebehov hos barn og unge for 
å sikre at barn, unge og familier med psykiske 
problemer/lidelser får rask og riktig helsehjelp på 
riktig nivå. Målet er at henvisningene skal være så 
godt avklart i samarbeid mellom nivåene, at 
avslag i BUP normalt ikke forekommer.

4.5 Regjeringens tiltak og 
forventninger 

Regjeringen vil

– vurdere å endre kravet til sakkyndig vurdering 
fra PP-tjenesten i enkelte forhold slik at barne-
hagen og skolen kan gjøre vedtak i samråd 
med foreldrene, dersom saken er godt nok 
opplyst for å kunne fatte et forsvarlig vedtak 

– presisere i barnehageloven og opplærings-
loven at PP-tjenesten skal arbeide fore-
byggende og med tidlig innsats

– presisere i lovene hvilke krav til kvalitet som 
gjelder for tjenestene PP-tjenesten skal levere

– vurdere om PP-tjenesten bør kunne henvise 
direkte til BUP og HABU og om slik henvis-
ning får betydning for regler om finansiering av 
helsetjenester

Regjeringen forventer

– at PP-tjenesten har eller skaffer seg kompe-
tanse på alle vanlige spesialpedagogiske fag-
områder, slik at den kan støtte barnehager og 
skoler i arbeidet med å gi godt tilpassede og 
inkluderende tilbud 

– at PP-tjenesten tar med barna, elevene og for-
eldrene på råd, slik at de kan påvirke hva slags 
tilbud de får 

– at PP-tjenesten bidrar til at barnehager og 
skoler kontinuerlig vurderer om, når og hvor-
dan barn og elever som har vedtak om spesial-
pedagogiske tiltak, får et tilfredsstillende tilbud 
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5  Kompetanse i barnehager og skoler og i støttesystemene

Regjeringen vil at alle barnehagebarn og elever 
skal møte kvalifiserte lærere som har høy og 
relevant kompetanse, som er omsorgsfulle og 
støttende og som legger til rette for trivsel og 
læring.

Vi trenger lærere i barnehage og skole som 
stadig utvikler sin pedagogiske praksis for å 
møte barns ulike forutsetninger og behov. 
Barnehagen og skolen skal være et sted der de 
ansatte individuelt og sammen har mulighet til å 
utvikle seg faglig. For barn med behov for sær-
skilt tilrettelegging er det nødvendig med god til-
gang til spesialpedagogisk kompetanse. Spesial-
pedagogisk kompetanse kommer også alle barn 
og elever til gode. 

Det er behov for økt kompetanse i barnehager 
og skoler og i støttesystemene i å fange opp og 
følge opp barn med behov for særskilt tilrette-
legging, i å tilpasse det pedagogiske tilbudet og 
opplæringen til hvert enkelt barn innenfor felles-
skapet, og i tverrfaglig samarbeid for å nå målet 
om en mer inkluderende praksis. Regjeringen vil 
at kompetansen skal være der hvor barna og 
elevene er. Det skal vi få til, både ved å videre-
utvikle kompetansen til de ansatte i kommunene 
og ved å utnytte den samlede kompetansen i 
systemet bedre. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) 
må også få bedre praksisnær kompetanse for å 
kunne være en god rådgiver for barnehager og 
skoler, jf. kapittel 4. Samtidig er det behov for at PP-
tjenesten utvikler sin kompetanse for å styrke kvali-
teten på sakkyndige vurderinger. 

Regjeringen har allerede satt i gang en rekke 
tiltak for å heve kompetansen til lærere i barne-
hager og skoler, og vil videreføre og styrke 
de generelle kompetansehevingstiltakene. Regje-
ringen vil styrke læreres kompetanse i hvordan de 
kan tilrettelegge barnehage- og skolehverdagen 
for barn og unge med behov for særskilt tilrette-
legging. Regjeringen vil igangsette en stor og 
varig kompetansesatsing for å sikre nødvendig 
spesialpedagogisk kompetanse og kompetanse 
om inkluderende praksis i kommuner og fylkes-
kommuner, med særlig vekt på PP-tjenesten. Vi vil 
se denne satsingen i sammenheng med de eksi-

sterende ordningene for kompetanseutvikling i 
barnehage og skole.

5.1 Gode rammer 

Læreryrket er et av samfunnets viktigste yrker. 
En lærer kan utgjøre en forskjell for barn og unge, 
være med på å skape gode relasjoner og å gi frem-
tidens medborgere et godt grunnlag. Å være 
lærer kan også oppleves som en ensom jobb. Det 
kan være utfordrende å ha ansvar for at alle barn 
med ulike forutsetninger og behov skal oppleve 
læring, utvikling og mestring i fellesskapet hver 
eneste dag. Den enkelte lærer i barnehage og 
skole skal ikke ha dette ansvaret alene. I barne-
hager og skoler med god kvalitet arbeider alle 
lærere, ledere og andre ansatte med dette ansva-
ret i fellesskap. Staten bidrar ved å legge til rette 
for at kompetansen til lærerne i barnehage og 
skole ivaretas gjennom grunnutdanningene og 
gjennom etter- og videreutdanning. I tillegg må 
staten bidra til at kommuner, fylkeskommuner, 
barnehager og skoler får gode rammer for å 
bygge profesjonelle, lærende fellesskap og et lag 
rundt barnet og eleven. 

Kommuner og fylkeskommuner må sørge for 
at kompetente fagpersoner utenfor barnehagen 
og klasserommet bidrar med å tilrettelegge til-
budet for barn som trenger det. Det er også avgjø-
rende at de ansatte i kommunen og fylkeskommu-
nen så vel som eierne har kompetanse innenfor 
ledelse og organisasjonsutvikling. Å utvikle profe-
sjonelle og lærende fellesskap på alle nivåer kre-
ver ledere som kan analysere behov, velge riktige 
tiltak for kompetanseutvikling og sørge for gode 
samarbeidsrutiner og god delingskultur mellom 
nivåene.

Skolefritidsordningen (SFO) har ikke de 
samme kravene til kompetanse som barnehage og 
skole. Men også dette tilbudet er avhengig av god 
tilrettelegging og inkluderende praksis hvis det 
skal kunne bidra positivt i barnets hverdag. Det er 
derfor viktig at kommunene sørger for at de 
ansatte i SFO har god nok kompetanse. Dette 
omtales nærmere i kapittel 8.
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5.2 Barnehagene trenger flere 
barnehagelærere

Barnehagepersonalet må ha nødvendig pedago-
gisk kompetanse til å kunne følge opp det enkelte 
barn og til å kunne innfri rammeplanens intensjo-
ner og krav. Blant de ansatte er barnehagelærere 
den gruppen som er spesielt utdannet til å kunne 
ivareta barnehagens oppgaver, og de er derfor 
helt sentrale i barnehagens virksomhet. Barne-
hagelæreren har kunnskap om hvordan barne-
hagene kan tilrettelegge for et stimulerende miljø 
som støtter opp om barns lyst til å leke, utforske, 
lære og mestre. Rammeplan for barnehagen 
beskriver barnehagelæreren som nøkkelperso-
nen for å iverksette, lede, veilede og følge opp det 
pedagogiske arbeidet. 

Forskning viser at barnehagelærere bidrar til 
et bedre læringsmiljø, bedre relasjoner mellom 
barn og ansatte og bedre relasjoner barna imel-
lom.1 Flere barnehagelærere i barnehagen vil 
kunne bidra til at flere barn blir inkludert i leken 
og får oppleve vennskap, og at barn som av ulike 
grunner trenger ekstra oppmerksomhet og støtte, 
får tidlig og god oppfølging.

Nær en tredjedel av de ansatte i barnehagene 
har verken høyere utdanning eller fagarbeider-
utdanning. Utdanningsdirektoratets spørring til 
Barnehage-Norge i 2017 viser at styrere i barne-
hagene oppgir mangel på kompetanse i personal-
gruppen som et av de største hindrene for å 
kunne gi et godt tilbud til barn med behov for sær-
skilt tilrettelegging innenfor det allmennpedago-
giske tilbudet.2 Flere ansatte med rett kompe-
tanse i barnehagene er nødvendig for å kunne 
sikre at alle barn får et systematisk pedagogisk til-
bud. 

Fra og med august 2018 ble pedagognormen 
skjerpet for å sikre tilstrekkelig personale med 
pedagogisk kompetanse til å ivareta barns behov 
for omsorg, lek, læring og utvikling. Kravet inne-
bærer at det skal være minst én pedagogisk leder 
per syv barn under tre år og én pedagogisk leder 
per fjorten barn over tre år. Kravet tilsvarer at om 
lag 43 prosent av de ansatte i barnehagene skal 
være barnehagelærere. Betegnelsen «pedago-
gisk leder», slik den er brukt i lov og forskrift, 
omfatter alle som oppfyller kompetansekravet i 
barnehageloven § 17 a. Alle barnehagelærere tel-
ler derfor med i beregningen, uavhengig av om de 
har stillingskode som pedagogisk leder eller ikke. 
Samtidig som det ble innført en skjerpet pedagog-

norm, ble det også innført en bemanningsnorm 
med krav om at det skal være minst én voksen per 
tre barn under tre år og én voksen per seks barn 
over tre år. Sammen legger de to normene grunn-
laget for bedre kvalitet i barnehagene.

Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå 
(SSB) viser at det på landsbasis allerede i 2020 vil 
være et overskudd på om lag 1 000 barnehage-
lærere gitt dagens pedagognorm. Overskuddet av 
barnehagelærere er ventet å øke betydelig i perio-
den frem til 2040. Det er dermed rom for å øke 
antallet barnehagelærere i barnehagen i årene 
som kommer. Regjeringen vil på sikt skjerpe 
kravet til pedagogisk bemanning i barnehagene 
ytterligere til tilsvarende minimum 50 prosent. Et 
skjerpet krav er viktig for at vi skal kunne utnytte 
det kommende overskuddet av barnehagelærere 
til å forbedre kvaliteten i barnehagesektoren. 

5.3 Tydeliggjøre og styrke regelverket 
om kompetanse 

5.3.1 Formell kompetanse for 
gjennomføring av spesialpedagogisk 
hjelp og spesialundervisning

På bakgrunn av problembeskrivelsen i kapittel 3 
mener regjeringen at det er nødvendig å tydelig-
gjøre deler av regelverket om spesialpedagogisk 
kompetanse i barnehagen og skolen. Barn og 
unge med behov for særskilt tilrettelegging skal få 
tilbudet de har krav på, til rett tid og få oppfølging 
av ansatte med relevant fagkompetanse. Vi vil 
særlig se på bruken av assistenter og på kompe-
tansekrav for de som gjennomfører spesial-
pedagogiske tiltak og spesialundervisning. 

Regjeringen viser i den sammenheng til at 
Stortinget i anmodningsvedtak nr. 900 av 13. juni 
2017 har bedt regjeringen «i samråd med sekto-
ren se til at alle skoler skal ha tilgang på lærere 
med fordypning innenfor spesialpedagogikk». I 
vedtak nr. 901 av samme dato ber Stortinget regje-
ringen «sikre at alle elever med behov for spesial-
undervisning får rett til opplæring av fagpersoner 
med godkjent relevant utdanning». I vedtak nr. 
903 av samme dato ber Stortinget regjeringen 
«om å legge frem en plan for at alle elever med 
behov for spesialundervisning, får opplæring av 
fagpersoner med pedagogisk eller spesialpedago-
gisk kompetanse».

Ansatte som gir spesialpedagogisk hjelp bør 
som hovedregel ha formell pedagogisk eller 
spesialpedagogisk kompetanse. I barnehage-
loven er det ikke stilt eksplisitte kompetansekrav 
til ansatte som skal gi spesialpedagogisk hjelp. 

1 Bjørnestad og Os 2018.
2 Fagerholt et al. 2018.
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Hvilken kompetanse den som skal gi hjelpen bør 
ha, skal ifølge loven utredes og tas stilling til i den 
sakkyndige vurderingen fra PP–tjenesten. I sko-
len gjelder de samme kravene til pedagogisk og 
faglig kompetanse for ansatte som gir spesial-
undervisning, som for ansatte som gir ordinær 
undervisning. 

Likevel peker flere utredninger på at det i for 
stor grad benyttes assistenter uten formell 
pedagogisk eller spesialpedagogisk kompetanse i 
spesialundervisningen, eller til å gi spesialpedago-
gisk hjelp i barnehagen. Dette tyder på at regel-
verket ikke alltid praktiseres slik det skal, og at 
praksis for bruk av ukvalifiserte assistenter bør 
strammes inn. Dette står ikke i motsetning til at 
andre relevante yrkesgrupper enn pedagoger har 
en viktig rolle i barnehage, skole og SFO. Se nær-
mere omtale i kapittel 6 om laget rundt barna og 
elevene. 

Regjeringen mener at det bør presiseres i 
barnehageloven at ansatte som gir spesial-
pedagogisk hjelp som hovedregel skal ha formell 
pedagogisk eller spesialpedagogisk kompetanse. 
Vi mener også at PP-tjenestens sakkyndige vurde-
ring bør ta stilling til, og presisere nærmere, 
hvilken kompetanse ansatte i skolen som skal 
gjennomføre spesialundervisningen skal ha.

Det kan se ut som om flertallet av alle barne-
hager og skoler har ansatte med minst 30 studie-
poeng i spesialpedagogikk. I en undersøkelse fra 
2018 svarer 72 prosent av styrerne i barnehagene 
at de har én til to ansatte med 30 studiepoeng i 
spesialpedagogikk. Om lag halvparten oppgir at 

de har ansatte med mer utdanning i spesial-
pedagogikk.3 I en tilsvarende undersøkelse i 
grunnskolen og videregående skole fra 2017, 
svarer de fleste skolelederne at de har minst én 
lærer med 30 eller 60 studiepoeng i spesial-
pedagogikk. Over halvparten oppgir at de har 
lærere med 120 studiepoeng.4

Regjeringen vil vurdere hvordan alle barne-
hager og skoler kan få tilstrekkelig tilgang til 
spesialpedagogisk kompetanse. Dette er viktig for 
at alle barn skal bli oppdaget tidlig hvis de trenger 
hjelp, få god tilrettelegging eller tilpasset opp-
læring og bli inkludert i fellesskapet.

Lovutvalget for opplæringsloven vil legge frem 
forslag til ny opplæringslov i desember 2019. 
Regjeringen vil vurdere mulige regelverks-
endringer i opplæringsloven i lys av utvalgets for-
slag, før lovforslag sendes på høring. 

5.3.2 Kompetanse i norsk som andrespråk

Elever i grunnskolen og i videregående opplæring 
med annet morsmål enn norsk og samisk har rett 
på særskilt språkopplæring, det vil si særskilt 
norskopplæring og om nødvendig morsmåls-
opplæring og/eller tospråklig fagopplæring. I for-
bindelse med vedtak om særskilt språkopplæring, 
og opphør av dette, skal skoleeier kartlegge 
elevens norskferdigheter. Skoleåret 2018/19 har 
42 633 elever i grunnskolen vedtak om særskilt 

Boks 5.1 Elevers opplevelser av og erfaringer med spesialundervisning 

Barneombudet har snakket med barn om hvor-
dan de opplever spesialundervisningen. Elevene 
forteller om lærere som ikke har god nok 
kompetanse, verken faglig, pedagogisk eller 
relasjonelt. Da Barneombudet spurte om de får 
hjelpen de trenger av skolen, kunne de bare 
trekke frem enkeltlærere som de synes er gode. 

En gutt med spesifikke språkvansker og dys-
leksi som nettopp har fullført ungdomsskolen, 
forteller at en enkeltlærer var forskjellen på om 
han lærte eller ikke lærte. En jente forteller at 
karakterene steg betraktelig da hun fikk ny 
lærer. 

«Har hatt mye utbytte av det, men alt spørs 
jo fra lærer til lærer da. Jeg har hatt lærere som 

har fått meg, altså hjulpet meg, til å ta et svært 
steg på ett skoleår. Men jeg har også hatt lærere 
som har fått meg til og stått stille et helt år. Jeg 
tror de har kalt meg dum. Jeg var jo bare dum.»

«Først gikk det skeis, kom ikke overens. 
Følte jeg kunne mye om naturfag, men fikk det 
ikke ned på arket, han var ikke interessert i det, 
han ga meg bare enere og toere. Men så fikk jeg 
spesialundervisning, og det var spesialundervis-
ning! Sånn alene! Og han kunne tydeligvis faget 
sitt så jeg begynte og få firere og femmere … 
læringen hans funka.»

Kilde: Barneombudet 2017

3 Fagerholt et al. 2019.
4 Waagene et al. 2018a.
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norskopplæring. Vi har ikke tall på nasjonalt nivå 
over antall elever i videregående skole med slik 
opplæring. 

For å kunne kartlegge minoritetsspråklige 
elever og gi særskilt norskopplæring av høy kvali-
tet trenger skolene lærere med kompetanse i 
norsk som andrespråk. Mange skoler mangler 
lærere med denne kompetansen.5 Det er viktig at 
kommunene og fylkeskommunene arbeider syste-
matisk for å bygge denne kompetansen. 

I dag er 18 prosent av barn i barnehage mino-
ritetsspråklige.6 Det er derfor viktig at barne-
hagene har kompetanse om minoritetsspråklige 
barns språkutvikling og flerkulturell kompetanse.

På lang sikt bør det være et mål at alle lærere 
som underviser i særskilt norsk skal ha formell 
kompetanse i norsk som andrespråk. På kort sikt 
vil regjeringen vurdere hvordan alle barnehager 
og skoler kan få tilstrekkelig tilgang til kompe-
tanse i norsk som andrespråk. På dette området er 
mangelen på kompetanse større enn på det 
spesialpedagogiske området. 

5.4 Lærerutdanningene

Flere har søkt seg til barnehagelærerutdanningen 
de senere årene. I 2019 hadde den 4 542 første-
valgssøkere. Det er en økning på 6,8 prosent fra 
2018. Stadig flere har også søkt seg til lærerutdan-
ningene for å undervise i skolen. Tallet på første-
valgssøkere til grunnskolelærerutdanning, lektor-
utdanning og fag- og yrkesfaglærerutdanning har 
økt fra drøye 5 000 i 2010 til omtrent 9 000 i 2019. 
Det har også vært flere søkere til praktisk-pedago-
gisk utdanning (PPU). 

Innføringen av ny masterutdanning for lærere 
i grunnskolen vil på sikt styrke lærernes fag-
kompetanse, i tillegg til deres kompetanse innen-
for temaer som tilpasset opplæring, tidlig innsats 
og inkludering. I grunnutdanningen for lærere 
legges det nå mer vekt på kunnskap om disse 
temaene enn tidligere, og i fagfornyelsen i skolen 
og rammeplanen for barnehagen fra 2017 blir 
også disse temaene aktualisert. 

Regjeringen forventer at lærerutdanningene 
ivaretar temaene tilpasset opplæring, tidlig innsats 
og inkludering på en god måte gjennom oppfølgin-
gen av den nasjonale strategien for kvalitet og 
samarbeid i lærerutdanningene Lærerutdanning 
2025 og strategiene Kompetanse for fremtidens 
barnehage, Kompetanse for kvalitet og Digitalise-
ringsstrategi for grunnopplæringen. Staten skal 

5 Rambøll 2016, Waagene et al. 2018a, Rogde, Daus et al. 
2019.

6 SSB, Statistikkbanken.

Figur 5.1 Førstevalgssøkere til lærerutdanningene 2005–2019, antall 

Kilde: Samordna opptak
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følge opp lærerutdanningene gjennom samarbeid 
med universitets- og høyskolerådet (UHR-LU), 
nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjons-
utvikling (NFLP) og andre samarbeidsfora knyttet 
til de nasjonale strategiene. Oppfølgingen vil også 
skje gjennom arbeidet til Nasjonalt organ for kvali-
tet i utdanningen (NOKUT) med å fremme kvali-
teten i lærerutdanningene og eventuelle tilsyn fra 
NOKUTs side. 

5.4.1 Endringer i 
barnehagelærerutdanningen 

Ny barnehagelærerutdanning (BLU) startet opp 
høsten 2013. Kunnskapsdepartementet oppnevnte 
en følgegruppe som har fulgt iverksettingen av 
den nye utdanningen frem til 2017. Gjennom 
årlige rapporter har følgegruppen pekt på faktorer 
som har hindret vellykket implementering, slik 
som manglende ressurser og behov for å tydelig-
gjøre pedagogikkfagets rolle.7

I 2017 oppnevnte Kunnskapsdepartementet en 
ekspertgruppe som skulle sammenstille et kunn-
skapsgrunnlag om barnehagelærerrollen, som ett 
av flere tiltak for å styrke innholdet i barnehagen.8

Formålet med arbeidet var å tydeliggjøre hvordan 
rollen utøves i det pedagogiske arbeidet med 
barna, og i ledelse og veiledning av andre ansatte i 
barnehagen. Gruppen har også gitt råd og anbefa-
linger om hvordan profesjonen og utdanningen 
kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i frem-
tidens barnehager. Ekspertgruppen hevder blant 
annet at barnehagelærerutdanningens kvalitet er 
betydelig svekket etter innføring av reformen, og 
trekker frem mange av de samme utfordringene 
som følgegruppen peker på. Ekspertgruppen 
mener at pedagogikkfaget er pulverisert og at 
fagenes posisjon som vitenskapsfag er lite ivare-
tatt. Samlet mener de at utdanningens akade-
miske tyngde er blitt svekket. I tillegg er ekspert-
gruppen bekymret over den lave inntakskvaliteten 
i BLU, og de mener karakteren tre i norsk bør 
settes som opptakskrav.9

Regjeringen vil ha en helhetlig gjennomgang 
av rammeplanen for barnehagelærerutdanningen 
i lys av anbefalingene fra følgegruppen og 
ekspertgruppen. Regjeringen vil derfor nedsette 
en ekstern gruppe som skal foreslå konkrete 
endringer i rammeplanen for barnehagelærer-
utdanningen.

5.5 Spesialpedagogikk i 
lærerutdanningene og egne 
spesialpedagogiske utdanninger

Alle barn skal få like muligheter til et forsvarlig 
pedagogisk tilbud i barnehage og skole. For barn 
og unge med behov for særskilt tilrettelegging er 
det spesielt viktig å møte lærere med rett kompe-
tanse. Flere ekspertgrupper og utvalg peker på at 
det er behov for mer spesialpedagogisk kompe-
tanse i barnehager og skoler, og at lærerutdannin-
gene i større grad må vektlegge spesialpedago-
giske emner som forebygging og tilpasset opp-
læring.10 Flere av disse temaene står i dag i for-
skrift om rammeplaner for disse utdanningene, 
men det er opp til hver enkelt lærerutdannings-
institusjon hvordan og hvor mye de vektlegges. I 
TALIS Starting Strong Survey 2018 svarer over en 
fjerdedel av de barnehageansatte i Norge at de 
trenger mer kunnskap om barn med rett til 
spesialpedagogisk hjelp og oppfølging av barn 
med særlige behov.11 I TALIS Teaching and 
Learning International Survey 2018 svarer hver 
sjette lærer at de har stort behov for å bedre sin 
kunnskap om undervisning av elever med særlige 
opplæringsbehov. Hver femte rektor oppgir at 
mangel på lærere med slik kompetanse i stor grad 
hindrer skolen i å gi god undervisning.12 

Til sammen tilbyr åtte universiteter og høy-
skoler (UH-institusjoner) i dag spesialpedagogikk 
som bachelorstudium og/ eller masterstudium. I 
tillegg tilbyr flere UH-institusjoner spesialpedago-
gikk som valgfag i grunnskolelærerutdanningene 
på masternivå og som videreutdanning for lærere. 
Studietilbudene har ulik organisering, ulikt inn-
hold og ulike krav til praksis, blant annet fordi de 
skal dekke ulike behov i sektoren. Det finnes i dag 
ingen felles retningslinjer for de spesialpedago-
giske utdanningene. Hvilken institusjon man stu-
derer spesialpedagogikk ved, er dermed avgjø-
rende for hva slags læringsutbytte kandidatene 
sitter igjen med etter endt utdanning. De spesial-
pedagogiske fagmiljøene har selv gitt uttrykk for 
at det er behov for overordnede, nasjonale ram-
mer for utdanningene, med muligheter for egen 
profilering.

Det finnes ingen egen faggruppe for spesial-
pedagogikk i tilknytning til Universitets- og høy-
skolerådet, slik det er for andre fagområder. Dette 
er etter flere fagmiljøers mening uheldig. De gir 
uttrykk for at det bør være et nasjonalt miljø som 

7 Følgegruppen for barnehagelærerutdanning 2017.
8 Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen 2018.
9 Følgegruppen for barnehagelærerutdanning 2017.

10 Ekspertrapporten for spesialpedagogikk 2014.
11 OECD 2019b.
12 OECD 2019a.
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ivaretar og sørger for konsistent høy kvalitet på 
alle spesialpedagogiske utdanninger i Norge. Et 
slikt nasjonalt miljø vil kunne være en god dialog-
partner for statlige myndigheter.

Regjeringen forventer at UH-institusjonene 
tar et overordnet ansvar for å tilrettelegge for 
samarbeid mellom spesialpedagogutdanningene,
mellom allmennpedagogikken og det spesial-
pedagogiske feltet og mellom UH-institusjoner 
og barnehager/skoler, for å sikre at utdannin-
gene ivaretar barnehagers og skolers kompe-
tansebehov. UH-institusjonene som i dag tilbyr 
spesialpedagogikk som bachelorstudium og/
eller masterstudium har nylig etablert et nett-
verk for å fremme samarbeid om felles retnings-
linjer og utvikling av utdanningene. Regjeringen 
støtter dette initiativet og vil følge med på nett-
verkets arbeid fremover. 

Studenter som tar bachelorutdanning i spesial-
pedagogikk, oppnår i dag ikke undervisningskom-
petanse. Tilbakemeldinger fra skoler viser at det 
har blitt mer krevende for spesialpedagoger å få 
tilsetting i skolen, blant annet fordi kommunene 
og skolene er opptatt av å oppfylle de særskilte 
kompetansekravene i norsk, matematikk og 
engelsk, jf. 5.6.2. Regjeringen vil derfor vurdere 
om en mastergrad i spesialpedagogikk med inte-
grert undervisningsfag kan gi undervisnings-
kompetanse for tilsetting i skolen. Regjeringen vil 
også, i samarbeid med partene i sektor, vurdere 
behovet for egne stillingshjemler i barnehagen og 
skolen for spesialpedagoger uten undervisnings-
kompetanse.

Nært samarbeid og sammenheng mellom 
barnehage og skole er spesielt avgjørende for barn 

som har behov for særskilt tilrettelegging og 
spesialundervisning. Stoltenberg-utvalget vekt-
legger hvor viktig det er å sikre kontinuitet i barns 
læring, og at skolen må bygge videre på erfaringer 
fra barnehagen. Utvalget foreslår å utvikle en inte-
grert lærerutdanning for lærere i barnehage og 
grunnskole. Av høringsinstansene som har uttalt 
seg om dette forslaget, støtter flertallet forslaget. 
Dette forslaget bør utredes videre. BLU er per i 
dag ikke et mastergradsstudium, men barnehage-
lærere kan bygge på med videreutdanningstilbud 
som kan inngå i en mastergrad. Det bør derfor 
være mulig å etablere felles mastergradsstudier 
som parallelle løp for barnehage- og grunnskole-
lærere innenfor eksisterende ordninger for grunn- 
og videreutdanning.

5.6 Videreutdanning

5.6.1 Videreutdanning for barnehagelærere 
og styrere i barnehagen

Regjeringen satser på videreutdanningstilbud for 
barnehagelærere slik at flere barnehagelærere får 
økt kompetanse. For studieåret 2019/20 tilbys 
videreutdanning innenfor følgende fordypnings-
områder: 
– læringsmiljø og pedagogisk ledelse 
– naturfag og matematikk 
– språkutvikling og språklæring 
– veilederutdanning for praksislærere
– tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 

Siden 2016 har 3 142 barnehagelærere fått tilbud 
om videreutdanning. 

Boks 5.2 Kvalitets- og kompetanseutvikling

Barnehage- og skoleeiere, styrere, skoleledere 
og lærere i barnehage og skole har i fellesskap 
ansvar for å sørge for å utvikle kvaliteten i 
barnehage og skole. Arbeidet med kvalitet er en 
varig læringsprosess der barnehagene og sko-
lene jobber systematisk med å reflektere over 
og vurdere egen praksis og sette seg mål og 
legge langsiktige planer. 

Barnehagens arbeid skal ifølge ramme-
planen planlegges og vurderes. Det betyr at det 
pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres 
og fortolkes ut fra barnehagens planer, 
barnehageloven og rammeplanen. Vurderings-

arbeidet i den enkelte barnehage må bygge på 
refleksjon og diskusjon som hele personal-
gruppen er involvert i. Kvalitetsvurdering er vik-
tig for å utvikle barnehagen som organisasjon, 
og det er en forutsetning for kvalitetsutvikling. 

I skolen kan kvalitetsutvikling for eksempel 
innebære samarbeid om bedre vurderingsprak-
sis, analyse av statistikk og indikatorer, og syste-
matisk arbeid med klasseledelse. Kompetanse-
utvikling omfatter både videreutdanning, det vil 
si utdanning som gir studiepoeng, og etter-
utdanning, det vil si kompetanseutvikling som 
ikke gir studiepoeng.
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Ansatte med annen treårig pedagogisk utdan-
ning som vil kvalifisere seg for arbeid som peda-
gogisk leder i barnehagen, kan søke opptak til 
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TiB). 
Det har vært en økt interesse for dette tilbudet, 
noe som kan ha sammenheng med innskjerpin-
gen av pedagognormen. 326 har fått tilbud om 
studieplass i TiB siden 2016. Regjeringen tar sikte 
på å sette i gang et kull med 35 studieplasser i TiB 
årlig til og med 2022, i tillegg til studieplasser som 
allerede tilbys. 

Høyskoler og universiteter vil kunne tilby 
videreutdanning i totalt syv emner/fordypnings-
områder fra høsten 2020. To nye tilbud er planlagt 
i tråd med prioriteringene i denne meldingen: 
Spesialpedagogikk og Fysisk-motorisk utvikling og 
aktivitet i barnehagen. Regjeringen vil også videre-
føre tilbudet Barns språkutvikling og språklæring
for å bidra til regjeringens mål om å styrke språk-
arbeidet i barnehagene. 

Styrerutdanning 

God ledelse er viktig for å kunne utvikle og sikre 
likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Barne-
hagestyreren har ansvar for at hvert enkelt barn får 
et inkluderende barnehagemiljø som støtter opp 
om en allsidig utvikling. Utviklingen mot større 
barnehager krever økt kunnskap om administra-
sjon og ledelse. Som pedagogisk samfunnsinstitu-
sjon må barnehagen være i endring og utvikling. 
Siden 2011 har 2 954 styrere og assisterende 

styrere i barnehage fått tilbud om studieplass på 
styrerutdanningen. Styrerutdanningen videreføres. 
Fra høsten 2020 vil Utdanningsdirektoratet tilby 
om lag 350 studieplasser for 2020/21.

5.6.2 Videreutdanning for lærere og ledere 
i skolen

Regjeringen har de siste årene gjennomført en 
historisk satsing på videreutdanning av lærere og 
ledere i skolen. Siden 2014 har mer enn 34 000 
lærere fått tilbud om videreutdanning med støtte 
fra staten. Antallet videreutdanningsplasser som 
tilbys lærere i skolen, har økt kraftig, jf. figur 5.4. 
Samlet i perioden 2014–2019 har regjeringen 
bevilget om lag åtte mrd. kroner til formålet. 
Denne satsingen er kanskje statens viktigste 
bidrag for å heve lærernes kompetanse, og på den 
måten bidra til mer tilpasset og bedre opplæring 
for alle elever.

De fleste lærere deltar på videreutdanning i 
norsk, matematikk og engelsk. Dette henger 
sammen med kravene til kompetanse i undervis-
ningsfagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, 
matematikk og engelsk i grunnskolen, som vil 
gjelde alle fast ansatte lærere fra 1. august 2025: 
– For undervisning på barnetrinnet er kravet 30 

studiepoeng. 
– På ungdomstrinnet er kravet 60 studiepoeng 

for undervisning.13

Figur 5.2 Videreutdanning for barnehagelærere, antall

Kilde: Utdanningsdirektoratet
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13 Forskrift til opplæringsloven § 14-2 og § 14-3.
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Figur 5.3 Styrerutdanning 2011–2019, antall

Kilde: Utdanningsdirektoratet
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Boks 5.3 Nye videreutdanningstilbud for barnehagelærere

Videreutdanningstilbudet spesialpedagogikk skal 
bidra til at barnehagelærernes kompetanse 
utvikles innenfor disse temaene: 
– teoretiske innfallsvinkler til det spesial-

pedagogiske området 
– barn under opplæringspliktig alder som har 

behov for særskilt tilrettelagte tiltak, her-
under spesialpedagogisk hjelp, skal få et til-
bud av høy kvalitet, og gjennom det oppleve å 
bli inkludert i fellesskapet

– hvordan digitale verktøy kan være en ressurs 
når det gjelder tilrettelegging for læring, 
utvikling og lek

– observasjon, dokumentasjon, vurdering og 
kartlegging

– tverrfaglig samarbeid og de ulike aktørenes 
roller i arbeidet med barn med særskilte 
behov

– tilrettelegging av det allmennpedagogiske 
tilbudet for barn med rett til spesialpedago-
gisk hjelp og barn med nedsatt funksjons-
evne

– barnehagelovens kapittel V A Spesialpedago-
gisk hjelp, tegnspråk m.m., § 19 a til og med 
19 j

Studietilbudet Fysisk– motorisk utvikling og akti-
vitet i barnehagen skal bidra til at barnehage-

lærernes kompetanse utvikles innenfor disse 
temaene:
– tilrettelegging og gjennomføring av fysisk – 

motorisk aktivitet med barnegruppen og 
enkeltbarn der målet er å utvikle fysisk – 
motoriske egenskaper og ferdigheter som 
utholdenhet, kroppskontroll og koordinasjon

– hvordan støtte barn på en måte som bidrar til 
at alle barn blir trygge på egen kropp, og 
derigjennom får en positiv selvoppfatning, og 
blir kjent med egne følelser

– barns vurdering og mestring gjennom fysisk 
utfordrende lek og gjennom opplevelse av 
kroppslige utfordringer, inkludert barns 
utvikling av egne grenser for hva en kan mes-
tre gjennom motorisk aktivitet

– refleksjon over fysisk og motorisk mangfold
– flerkulturelle perspektiver på fysisk- moto-

risk utvikling hos barn
– inkluderende barnehagemiljø der alle barn 

skal få en positiv opplevelse av å mestre gjen-
nom å delta i fysisk– motoriske aktiviteter 
sammen med andre barn i barnehagen

– hvordan barnehagens fysiske miljø stimulerer 
til fysisk aktiv lek og utfoldelse for alle barn

– bli kjent med og reflektere over relevante 
teoretiske perspektiver på fysisk aktivitet, 
kropp og helse
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Stadig flere lærere har tilstrekkelig utdanning i 
undervisningsfagene sine, men det er fortsatt 
mange lærere som må ta videreutdanning for å nå 
de nye kompetansekravene, jf. figur 5.5.

I Utdanningsdirektoratets spørring til Skole-
Norge våren 2018 oppgir 83 prosent av kommu-
nene at de har en plan eller en strategi for hvordan 

lærere skal oppfylle de nye kompetansekravene.14

Regjeringen er opptatt av at skoleeierne har en 
slik plan for hvordan skolene skal sikre kvalifi-
serte lærere i de fagene der det er kompetanse-
krav. Skoleeierne må også ha en plan for hvordan 

Figur 5.4 Antall videreutdanningsplasser for lærere i skolen som er tilbudt 2011–2019
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Figur 5.5 Lærere på 1.–7. trinn og formell kompetanse i undervisningfag, prosent
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de vil sikre kompetanse innenfor temaer som 
begynneropplæring, digitalisering, inkludering, 
spesialundervisning o.a. 

Skolelederutdanning

Gode skoler krever gode skoleledere. For å sikre 
at kompetanseutviklingen faktisk gir bedre opp-
læring for elevene i klasserommet, er det viktig å 
ha gode ledere som har kompetanse i å legge til 
rette for kollektiv profesjonsutvikling i kommunen 
og på den enkelte skole. Siden 2009 har mer enn 
4 000 skoleledere deltatt i den nasjonale rektor-
utdanningen. Regjeringen har besluttet å fortsette 
satsingen ved å tilby om lag 500 studieplasser 
hvert år frem til 2025. 

Fra høsten 2018 tilbys også modulbasert 
videreutdanning for skoleledere som har fullført 
rektorutdanningen. Målet er at skoleledere over 
hele landet skal få den samme muligheten som 
lærerne til å utvikle seg og sin kompetanse 
gjennom hele yrkeskarrieren. Som en oppfølging 
av Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig inn-
sats og kvalitet i skolen arbeider departementet 
med et lovforslag om å innføre en plikt for skole-
eiere til å tilby utdanning i pedagogisk ledelse for 
nytilsatte rektorer. Forslaget ses i sammenheng 

med det pågående arbeidet i opplæringslov-
utvalget.

5.7 Desentraliserte ordninger for 
kompetanseutvikling i barnehage 
og skole

I Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig inn-
sats og kvalitet i skolen lanserte regjeringen en ny 
modell for kompetanseutvikling som støtter opp 
om lokale myndigheters arbeid med og ansvar 
for kvalitetsutvikling i skolen. Gjennom den 
desentraliserte ordningen for kompetanseutvik-
ling får kommunene og fylkeskommunene 
mulighet til å velge etterutdanningstiltak ut fra 
lokale behov. Dette blir gjort i nært samarbeid 
med andre skoleeiere i fylket eller regionen, 
lokale universiteter eller høyskoler, og fylkes-
mannen i fylket. Tiltakene i ordningen skal i 
hovedsak være skolebaserte.15 På den måten 
kan ordningen også bidra til å utvikle skolene 

Boks 5.4 Tettere samarbeid mellom lærerutdanningene og praksisfeltet

Regjeringen har i strategien Lærerutdanning 
2025 som målsetting å legge til rette for tettere 
samarbeid mellom barnehager, skoler og 
undervisningsinstitusjoner gjennom universi-
tetsskoler, hospiteringsordninger og forsk-
ningssamarbeid.1 Målet er at studentene skal 
lære mer om det som skjer i barnehagen og i 
skolen, og at det blir et bedre samarbeid om 
forskning og utvikling. Det vil bidra til enda 
bedre barnehager og en skole hvor elevene 
lærer mer. Det fører til at lærerne i barnehage 
og skole holder seg bedre oppdatert på sine 
fagfelt.

Alle grunnskolelærerutdanningene og noen 
av de andre lærerutdanningene er i gang med å 
etablere og utvikle partnerskapssamarbeid med 
barnehager og skoler. Satsingen på lærerut-
danningsbarnehager og lærerutdanningsskoler 
skal sikre høy kvalitet i praksisopplæringen, 
styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, økt 
bruk av delte stillinger og løpende kvalitets-

utvikling i lærerutdanningene basert på både 
forskning og de langsiktige behovene i barne-
hage og skole. For å bidra til å bygge partner-
skapene utarbeides det nå nasjonale rammer. 
Det er Faglig råd for lærerutdanning som har 
fått oppdraget i tilknytning til arbeidet i Nasjo-
nalt forum for lærerutdanning.

Mange lærerutdanninger har i tillegg 
utviklet et tettere og mer forpliktende samar-
beid med enkelte barnehager og skoler som 
også omfatter samarbeid og utvikling av felles 
FoU-prosjekter, delte stillinger mellom lærer-
utdanningsinstitusjoner og barnehage/skole og 
utvikling av nye samarbeidsformer. Ti nye 
offentlig sektor–ph.d.-stillinger i barnehage- og 
skolesektorene som legger til rette for bedre 
samarbeid mellom praksisfeltet og lærer-
utdanningene er også lyst ut gjennom FINNUT i 
2019.

1 Kunnskapsdepartementet 2017b.

15 Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, 
med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess 
på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens sam-
lede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder 
læring, undervisning og samarbeid.
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som profesjonelle, lærende fellesskap. I 2019 
bevilget regjeringen om lag 230 mill. kroner til 
formålet. 

Spørringen til Skole-Norge våren 2019 viser at 
nesten samtlige skoler deltar i ordningen. De 
fleste kommuner opplever samarbeidet med 
fylkesmannen om etablering av ordningen som 
godt. I de fleste av kommunenes (88 prosent) og 
skolenes (83 prosent) planer for kompetanseutvik-
ling er Lokalt arbeid med læreplan – fagfornyelsen
et utviklingsområde.16 

De fleste skoleledere og kommuner oppgir at 
de samarbeider med kompetansemiljøer ved 
lokale universiteter eller høyskoler når de skal 
identifisere utviklingsområder. 50 prosent av 
skoleeierne og 37 prosent av skolelederne oppgir 
at tiltakene som er iverksatt i samarbeid med 
universiteter og høyskoler, er skolebaserte.

Barnehagesektoren har i flere år hatt en ord-
ning der fylkesmennene har tildelt midler til 
kompetanseutvikling og utviklingsarbeid lokalt. I 
den reviderte kompetansestrategien Kompetanse 
for fremtidens barnehage (2018–2022) ble dette 
videreutviklet til en ordning kalt regional ordning 
for kompetanseutvikling i barnehage.17 I 2019 har 
regjeringen bevilget 140 mill. kroner til dette for-
målet. I 2020 foreslår regjeringen å bevilge om lag 
190 mill. kroner til regional ordning for kompe-
tanseutvikling. På samme måte som for den 
desentraliserte ordningen i skolesektoren er det 

etablert samarbeidsfora for barnehageeiere og 
UH-institusjonene i alle fylker som fylkesmennene 
leder og koordinerer. Tiltakene i denne ordningen 
skal også i hovedsak være barnehagebaserte 
kompetansetiltak.

For å sikre en god begynneropplæring og 
gode overganger, er det behov for at de ulike 
lærerne i barnehage og skole kjenner hver-
andres kompetanse og faglige arbeid, og at de 
samarbeider godt og ser kompetansebehov på 
tvers. På samme måte er det viktig for kommu-
nen som barnehagemyndighet å ivareta dialogen 
mellom private og kommunale barnehager og 
skoler om felles utfordringer og felles innsats 
innenfor den regionale ordningen for kompe-
tanseutvikling.

Regjeringen vil at kommuner, fylkeskommu-
ner, private eiere, barnehager og skoler skal få 
handlingsrom til selv å drive kompetanseutvikling 
og kvalitetsutvikling og til å selv finne løsninger 
tilpasset lokale behov gjennom de desentraliserte 
ordningene. Eiere må selv vurdere hvordan de vil 
organisere kompetanseutvikling for alle sine 
ansatte.

Regjeringen vil ta initiativ til å samordne de 
desentraliserte ordningene for kompetanseutvik-
ling for barnehage og skole. Vi vil også fortsette å 
styrke ordningene gjennom omprioriteringer etter 
hvert som nasjonale satsinger er avsluttet.

I tillegg vil vi vurdere om den nye varige 
kompetansesatsingen innenfor spesialpedago-
gikk og inkluderende praksis, som også skal 
omfatte PP-tjenesten, kan ses i sammenheng med 

16 Rogde, Daus et al. 2019.
17 Kunnskapsdepartementet 2017c.

Boks 5.5 Kollektiv kapasitetsbygging i Utdanningsregion Midt-Rogaland

Utviklingsarbeid og samarbeid er høyt prioritert 
i Utdanningsregion Midt-Rogaland. Kommu-
nene i Midt-Rogaland, som i 2019 består av 
Randaberg, Strand, Sola, Kvitsøy, Finnøy, 
Rennesøy, Hjelmeland og Stavanger, har sam-
arbeidet på skoleeiernivå i flere år. Fra og med 
2020 vil Rennesøy og Finnøy være en del av nye 
Stavanger kommune. 

Skolesjefene, stabene, Utdanningsforbundet, 
Universitetet i Stavanger (UiS) og utviklingsvei-
lederen for regionen møttes til første arbeids-
samling i november 2017. Utdanningsregionen 
har siden den tid etablert partnerskap med Uni-
versitetet i Stavanger (UiS). I april 2018 startet 
regionen opp et ledernettverk hvor alle skole-
sjefer, skoleledere, tillitsvalgte og lærerspesia-

lister deltar. Nettverket møtes to ganger i året. I 
tillegg jobbes det puljevis med skolebasert 
kompetanseutvikling i partnerskap med UiS. 
Det er etablert Såkornfond som skal stimulere 
lærere til innovasjon i klasserommet og et 
fagfornyelsesteam som skal støtte arbeidet med 
fagfornyelsen i regionen. 

Utdanningsregionen og partnerskapet arbei-
der kontinuerlig med å skape felles forståelse av 
begrepene partnerskap, skolebasert kompe-
tanseutvikling og lærende profesjonsfellesskap. 
Plan for desentralisert kompetanseutvikling 
gjelder fra 2018 til 2022 og beskriver felles ret-
ning og samarbeidsform i regionen og partner-
skapet. Tiltak og målsettinger evalueres, og 
planen revideres i løpet av perioden. 
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de desentraliserte ordningene i barnehage og 
skole, jf. 5.8. 

5.8 Styrke kompetansen i PP-tjenesten 

Med endringene i Statped som omtales i kapittel 
7, må kommuner og fylkeskommuner ha kompe-
tanse til å ivareta de fleste behov for tilrette-
legging uten bistand fra Statped. Slik er ikke situa-
sjonen i alle kommuner og fylkeskommuner i dag. 
Det er nødvendig at kommuner og fylkeskommu-
ner hver for seg eller i samarbeid opparbeider til-
strekkelig kompetanse, har planer og strukturer 
for vedlikehold av kompetanse og har utviklet et 
godt tverrfaglig samarbeid slik at de blir bedre i 
stand til å ivareta barn og elever med behov for 
særskilt tilrettelegging.

Regjeringen vil forbedre det spesialpedago-
giske støttesystemet for å sikre at barn får raskere 
og bedre hjelp, og at fagkompetansen kommer 
barna til gode. Fagpersoner med spesialpedago-
gisk og annen relevant kompetanse skal være mer 
til stede i barnehager og skoler for å støtte lærer-
nes arbeid med å gi barn med behov for særskilt 
tilrettelegging et inkluderende og tilpasset tilbud. 

Regjeringen vil styrke det tverrfaglige sam-
arbeidet for å sikre et godt lag rundt barna og 
elevene, jf. kapittel 6. Samtidig er det viktig å 
styrke kompetansen til de ansatte i PP-tjenesten 
for at tjenesten skal bli bedre i stand til å bidra 
med forebyggende arbeid i barnehager og skoler, 
og for at den skal kunne gi bedre sakkyndige 
vurderinger. 

Regjeringen vil bidra med et stort og varig 
kompetanseløft på det spesialpedagogiske områ-
det, med særlig vekt på PP-tjenesten. Utdannings-
direktoratet har fått i oppdrag å vurdere hvilke til-
tak og ordninger som er nødvendige for å møte 
kompetansebehovet innenfor spesialpedagogikk 
og inkludering i kommuner og fylkeskommuner. 
Direktoratet skal vurdere om og eventuelt hvor-
dan de allerede etablerte ordningene for desentra-
liserte kompetansetiltak kan inkludere kompe-
tansebehovene på det spesialpedagogiske feltet, 
eller om det er mest hensiktsmessig å etablere 
egne ordninger. 

I tråd med prinsippene for de desentraliserte 
ordningene for kompetanseutvikling i barnehager 
og skoler, er det en målsetting at kompetansetil-
takene som retter seg mot PP-tjenesten også tar 
utgangspunkt i lokale vurderinger av kompetanse-
behov. Gjennom etablerte samarbeidsfora i alle 
fylker har kommuner og fylkeskommuner fått god 
mulighet til å analysere kompetansebehov og 

identifisere aktuelle kompetansetiltak sammen 
med lokale universiteter og høyskoler.

Kunnskapsdepartementet vil i dialog med KS 
involvere kommuner og fylkeskommuner i valg av 
tiltak for å øke kompetansen og muligheten til å gi 
et godt tilpasset og inkluderende tilbud til alle 
barn og elever. Kunnskapsdepartementet og KS 
inngikk i 2018 en ny samarbeidsavtale om kvali-
tetsutvikling i barnehagen og grunnopplæringen. 
Avtalen skal sørge for at den nasjonale politikken 
blir realisert og konkretisert på regionalt og lokalt 
nivå. Den skal bidra til koordinert ressursinnsats, 
legge til rette for lokale løsninger og understøtte 
kommunesektorens ansvar og handlingsrom når 
det gjelder kompetanseheving. Med utgangs-
punkt i avtalen, vil departementet over en femårs-
periode samarbeide med KS om å bygge kompe-
tanse i barnehager, skoler og PP-tjenester/tverr-
faglige støttesystemer. Kompetansebyggingen 
skal ha hovedvekt på at barn og elever med behov 
for særskilt tilrettelegging skal få et godt tilpasset 
tilbud raskt. For at de skal kunne fanges opp og 
følges opp tidlig, må kompetansen være nær 
barna og elevene. Kompetansebyggingen må 
være basert på kartlagte kompetansebehov i kom-
muner og fylkeskommuner og ses i sammenheng 
med øvrige nasjonale, lokale og regionale kompe-
tansetiltak. Samarbeidet vil også inkludere nett-
verk for utvikling og vedlikehold av kompetanse. 
Kompetansebyggingen vil ses i sammenheng med 
endringene i Statped. 

Regjeringen vil også vurdere hvordan opp-
følgingsordningen kan utvikles slik at den kan 
fange opp og følge opp kommuner og fylkes-
kommuner som har behov for å drive kvalitets-
utvikling av egen organisasjon på det spesial-
pedagogiske feltet. Se 5.9.4 for nærmere beskriv-
else av oppfølgingsordningen. 

5.9 Andre kompetansetiltak

5.9.1 Veiledning av nyutdannede 

Det er viktig å gi nyutdannede barnehagelærere 
og lærere en god overgang fra utdanning til yrke. 
Mange opplever et praksissjokk når de kommer 
ut i jobb som lærer i barnehage eller skole etter 
endt utdanning. Støtte til nyutdannede lærere kan 
være helt avgjørende for hvordan de opplever sitt 
første møte med lærerjobben.18 Tall fra SSB viser 
at rundt én av ti grunnskolelærere slutter i jobben 
sin i løpet av de første fem årene etter endt utdan-
ning. Opplevelsen av manglende støtte trekkes 

18 Aamodt og Næsheim 2019.
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ofte frem som hovedårsaken til at nyutdannede 
lærere forlater yrket.19 

Funn fra TALIS 2018 viser at kun hver fjerde 
lærer med fem års erfaring eller mindre deltok i et 
introduksjonsprogram som nytilsatt i skolen, og 
kun hver sjette nyutdannede lærer har en veileder 
til å støtte seg. Regjeringen har derfor bevilget 60 
mill. kroner til veiledning av nyutdannede nytil-
satte lærere i grunnskolen for skoleåret 2019/20. 
Tilskuddet skal bidra til at skoleeierne ivaretar sitt 
ansvar for å ha veiledningsordninger lokalt. Målet 
er at nyutdannede lærere skal få veiledning av god 
kvalitet, slik at de får en god overgang, blir trygge 
og blir værende i yrket. 

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid 
med organisasjoner for barnehage, skole og 
høyere utdanning utviklet et sett av prinsipper og 
forpliktelser for et likeverdig veiledningstilbud av 
god kvalitet som omfatter alle. Utdannings-
direktoratet har på bakgrunn av disse prinsippene 
utarbeidet en ny veileder som beskriver hva som 
kjennetegner gode veiledningsordninger, og hvor 
det gis eksempler på hvordan man kan etablere 
og videreutvikle veiledningsprogrammer lokalt.20 

5.9.2 Lærerspesialister

Regjeringen mener det er viktig å beholde gode 
lærere i klasserommet. Fra skoleåret 2015/16 har 
regjeringen fått på plass en ordning for lærer-
spesialister en ny karrierevei for lærere. Ord-
ningen skal bidra til at dyktige lærere opplever 
gode faglige utviklingsmuligheter slik at de 
ønsker å fortsette å undervise, og den skal bidra 
til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet 
og utvikling av skolen som lærende organisasjon. 

Evalueringen av de to første årene med 
utprøving viser at både lærerne og rektorene er 
positive til ordningen. Rektorene gir uttrykk for at 
lærerspesialistene har bidratt til en bedre kultur 
for læring på hele skolen.21 

Våren 2019 utvidet regjeringen rammene for 
ordningen slik at om lag 1 200, dobbelt så mange 
som året før, kan godkjennes som lærerspesialist. 
254 av søkerne har våren 2019 søkt om å bli lærer-
spesialist i begynneropplæring, og 110 lærere har 
søkt om videreutdanning som lærerspesialist i 
begynneropplæring. Disse lærerne vil bli en viktig 
støtte til kompetanseutviklingen på sine skoler. 
Regjeringen foreslår å trappe opp satsingen på 
lærerspesialistordningen til 200 mill. kroner i 

2020. Midlene skal blant annet bidra til å øke 
antallet lærerspesialister til 1 500 fra høsten 2020.

Stoltenberg-utvalget22 foreslår å innføre en 
plikt for hver skole til å ha en lærerspesialist i 
begynneropplæring. Av de som har uttalt seg om 
dette forslaget, er et lite flertall mot forslaget. 
Departementet støtter utvalgets vurdering av 
verdien av lærerspesialister på dette området, 
men mener det er lite realistisk at alle skoler kan 
oppfylle et slikt krav, samtidig som de skal opp-
fylle kompetansekravene i utvalgte fag innen 
2025. 

Regjeringens mål er at alle skoler skal ha til-
gang på lærerspesialist i begynneropplæring. 
Regjeringen vil derfor innføre en plikt for kom-
munene til å sørge for at alle skoler skal ha til-
gang på lærerspesialist i begynneropplæring på 
1.–4. trinn innen 2025. Det innebærer at alle 
kommuner skal kunne stille en lærerspesialist til 
disposisjon for sine skoler, og at små kommuner 
kan samarbeide om denne funksjonen. Dette vil 
bidra til god kompetanse i begynneropplæring i 
alle skoler, samtidig som det tar hensyn til for-
skjeller i skole- og kommunestørrelse rundt 
omkring i landet.

5.9.3 Barne- og ungdomsarbeidere og 
assistenter i barnehage

Andelen ansatte med fagbrev i barnehage har 
gradvis økt de siste årene. I grunnbemanningen i 
barnehage i 2018 var 20 prosent barne- og 
ungdomsarbeidere. Denne gruppen har en verdi-
full kompetanse for arbeid i barnehage. Det er 
derfor ønskelig at flere barne- og ungdomsarbei-
dere tar jobb i barnehage, og at ansatte som 
mangler formell kompetanse i arbeid med barn, 
tar fagbrevet.

I kompetansestrategien for barnehagen (2018–
2022) er det fire ulike kompetansetiltak for barne- 
og ungdomsarbeidere og assistenter i barnehage: 
– Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

(ABLU) er et tilbud til assistenter og barne- og 
ungdomsarbeidere som ønsker å utdanne seg 
til barnehagelærere. ABLU er organisert som 
en deltidsutdanning over fire år, og det er et tett 
samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og 
praksisfelt. 

– Fagbrev gjennom praksiskandidatordningen
retter seg mot assistenter med lang erfaring og 
gjør det mulig å ta fagbrevet i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget med praksis fra egen 
arbeidsplass.19 Aamodt og Næsheim 2019.

20 Utdanningsdirektoratet 2019d.
21 Seland et al. 2017. 22 NOU 2019: 3.
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– Fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehage-
ansatte er en videreutdanning for barne- og 
ungdomsarbeidere og assistenter med mini-
mum fem års erfaring fra arbeid med barn. 
Fagskoleutdanningen gir mulighet for økt 
kompetanse innenfor tre fordypningsområder: 
barn med særskilte behov, arbeid med språk, 
flerspråklighet og flerkulturell kompetanse og 
arbeid med de yngste barna (0–3) i barne-
hagen.

– Barnehagefaglig grunnkompetanse er et tiltak 
som retter seg mot assistenter uten fagbrev og 
som mangler barnehagefaglig kompetanse. 
Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at alle 
ansatte uten kompetanse og erfaring fra barne-
hage får en innføring i barnehagens samfunns-
mandat, ansvar og innhold. Utdanningsdirekto-
ratet har fått i oppdrag å utvikle nasjonale 
rammer for tiltaket innen 2022.

5.9.4 Oppfølgingsordningen for kommuner 
med svake resultater

Barn og ungdom skal møte kompetente lærere og 
gode skoler der de bor. Det er store forskjeller 
mellom kommuner og mellom skoler internt i 
kommuner, jf. kapittel 2. Regjeringens mål er at 
elevenes bosted ikke skal avgjøre hvor godt de 
lykkes i skolen. Derfor er det etablert en nedre 
grense for skolekvalitet og en egen oppfølgings-
ordning som skal bidra til å løfte kvaliteten på de 
kommunene som er under grensen. Kommunene 
identifiseres gjennom et indikatorsett.

Siden høsten 2017 har totalt 68 kommuner og 
210 skoler vært med i ordningen. De identifiserte 
kommunene velger tiltak for kvalitetsutvikling i 
dialog med fylkesmannen i eget fylke. 

Omtrent halvparten av kommunene i ordnin-
gen har bedt om bistand fra det nasjonale tilbudet 
Veilederkorpset. Gjennom dette tilbudet mottar 
kommunene veiledning fra erfarne skoleledere og 
skoleeiere fra hele landet som bistår kommunene 
i å identifisere konkrete utfordringer og veileder i 
utviklingsarbeidet både på kommune- og skole-
nivå. For noen av kommunene inngår også barne-
hage i det lokale tiltaket. Øvrige kommuner i ord-
ningen har iverksatt andre tiltak i dialog og sam-
arbeid med fylkesmannen, gjerne knyttet til lokale 
tiltak i den desentraliserte ordningen.

Utdanningsdirektoratet rapporterer at ord-
ningen oppfattes som god støtte til kvalitets-
utvikling i kommuner med svake resultater over 
tid. Skoleledere og eiere som mottar veiledning 
fra Veilederkorpset, gir tilbakemeldinger om at 
dette er et verdifullt bidrag til deres lokale arbeid 
med kvalitetsutvikling. Flere veiledere i Veileder-
korpset fremhever dette som en god anledning til 
å få brukt og utviklet kompetanse fra eget arbeid 
til inspirasjon og nytte for andre.

Regjeringen vil videreutvikle oppfølgingsord-
ningen, for å sikre at flere kommuner og skoler 
som trenger det, kan få støtte. Utdanningsdirekto-
ratet har fått i oppdrag å komme med forslag til 
hvordan oppfølgingsordningen kan videreutvikles.

Tilbudet fra Veilederkorpset skal utvides med 
ett år. Regjeringen mener også det er behov for å 

Boks 5.6 Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Den nasjonale satsingen Inkluderende barne-
hage- og skolemiljø som startet i 2013 retter seg 
mot kompetanseutvikling for barnehager, skoler,
myndighet og eiere om mobbing og andre 
krenkelser. Satsingen består av tre tilbud om 
kompetanseutvikling: 
– Læringsmiljøprosjektet. Dette er et tilbud til 

kommuner med barnehager og skoler som 
ønsker å jobbe med læringsmiljø og 
mobbing, og som ønsker direkte støtte og 
veiledning fra veiledere som kommer ut til 
kommunen.

– Samlingsbasert tilbud. Dette er et tilbud for 
barnehager og skoler som ønsker noe støtte 
i arbeidet med trygge og gode barnehage- og 

skolemiljø. De som deltar er med på sam-
linger nasjonalt og regionalt, utviklingsarbeid 
på egen arbeidsplass, lærende nettverk og får 
støtte til en lokal ressursperson.

– Nettbasert tilbud. Dette tilbudet gir støtte til 
barnehager og skoler som ønsker å videre-
utvikle kompetansen i å fremme gode og 
trygge miljøer og forebygge mobbing og 
andre krenkelser. Gjennom kurset videre-
utvikler deltakerne både sin individuelle 
kompetanse og skolens eller barnehagens 
kollektive kompetanse. Skoleeiere og barne-
hageeiere/-myndighet vil i tillegg være med 
som en viktig medspiller.
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utvikle oppfølgingsordningen for å fange opp og 
følge opp kommuner og fylkeskommuner som 
trenger støtte til å utvikle bedre inkluderende 
fellesskap og gi godt tilpassede tilbud og støtte til 
å utvikle kvaliteten innenfor det spesialpedago-
giske feltet i egen organisasjon. 

Regjeringen vil derfor vurdere om PP-tjenesten 
kan inkluderes i tilbudet, eventuelt om det kan 
være aktuelt med et tilsvarende tilbud også rettet 
spesielt mot PP-tjenesten.

5.10 Regjeringens tiltak og 
forventninger

Regjeringen vil

– over tid skjerpe forskriftskravet til pedagogisk 
bemanning i barnehagen til minst én pedago-
gisk leder per seks barn under tre år og én 
pedagogisk leder per tolv barn over tre år (50 
prosent barnehagelærere)

– foreslå å presisere i barnehageloven at ansatte 
som gir spesialpedagogisk hjelp, som hoved-
regel skal ha formell pedagogisk eller spesial-
pedagogisk kompetanse

– tydeliggjøre og stramme inn regelverket for 
bruk av assistenter som gir spesialpedagogisk 
hjelp i barnehagen og spesialundervisning i 
skolen

– foreslå å presisere i opplæringsloven at den 
sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hvil-
ken kompetanse de som skal gjennomføre 
spesialundervisningen skal ha

– vurdere hvordan alle barnehager og skoler kan 
få tilstrekkelig tilgang til spesialpedagogisk 
kompetanse 

– vurdere hvordan alle barnehager og skoler kan 
få tilstrekkelig tilgang til kompetanse i norsk 
som andrespråk

– nedsette en ekstern gruppe som skal foreslå 
konkrete endringer i rammeplanen for barne-
hagelærerutdanningen

– følge med på det frivillige nettverket av UH-
institusjoner som tilbyr spesialpedagogiske 
utdanninger for å fremme samarbeid om felles 
retningslinjer og utvikling av utdanningene 

– vurdere om en mastergrad i spesialpedagogikk 
med integrert undervisningsfag kan gi under-
visningskompetanse for tilsetting i skolen

– i samarbeid med partene i sektor vurdere 
behovet for egne stillingshjemler i barnehagen 
og skolen for spesialpedagoger uten under-
visningskompetanse

– i dialog med sektoren vurdere behovet for et til-
bud innenfor spesialpedagogikk på master-
gradsnivå som felles utdanningsløp for barne-
hage- og grunnskolelærere

– utvikle videreutdanningstilbud i spesialpeda-
gogikk og fysisk-motorisk utvikling og aktivitet 
for barnehagelærere 

– vurdere å innføre en plikt for skoleeiere til å 
tilby utdanning i pedagogisk ledelse for nytil-
satte rektorer

– samordne de desentraliserte kompetanseord-
ningene for kompetanseutvikling for barne-
hage og skole for mer helhet og bedre sam-
menheng

– vurdere om kompetansesatsingen på det spe-
sialpedagogiske feltet, inkludert PP-tjenesten, 
kan bli en del av eller ses i sammenheng med 
de desentraliserte ordningene for kompetanse-
utvikling

– igangsette en varig kompetansesatsing på det 
spesialpedagogiske feltet, i samarbeid med KS, 
for kommuner og fylkeskommuner

– innføre en plikt for kommunene til å sørge for 
at alle skoler skal ha tilgang på lærerspesialist i 
begynneropplæring på 1.–4. trinn innen 2025

Regjeringen forventer 

– at kommunen og barnehage- og skoleeiere sør-
ger for at barnehagene og skolene har den 
kompetansen som er nødvendig for å gi alle 
barn et godt pedagogisk og inkluderende tilbud 

– at eiere, skoleledere og barnehagestyrere 
arbeider systematisk med kompetanseutvik-
ling og utviklingsarbeid

– at lærerutdanningene ivaretar temaene til-
passet opplæring, tidlig innsats og inkludering 
på en god måte 

– at universitetene og høyskolene tar et overord-
net ansvar for å tilrettelegge for samarbeid 
mellom spesialpedagogutdanningene og mel-
lom det allmennpedagogiske og det spesial-
pedagogiske feltet 
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6  Laget rundt barna og elevene

Regjeringen vil at alle barn og unge blir sett og får 
den hjelpen de trenger når de trenger den. Det 
innebærer at kompetansen bør være så nær barna 
som mulig. Vi vil bygge et lag rundt barna og 
elevene som blant annet inkluderer lærere, spe-
sialpedagogiske ressurser, pedagogisk-psykolo-
gisk tjeneste (PP-tjenesten) og helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. Regjeringen vil også styrke 
samarbeidet mellom foreldre, barnehage, skole, 
skolefritidsordning (SFO) og andre offentlige 
tjenester. 

Dette kapitlet handler om tverrfaglig sam-
arbeid mellom ulike tjenester og mellom ulike 
yrkesgrupper internt i den enkelte barnehage og 
skole. Der ikke annet presiseres, inkluderer vi 
begge formene for tverrfaglig samarbeid i begre-
pet. 

6.1 Mål for tverrfaglig samarbeid 

Staten må sørge for gode rammebetingelser for å 
gjøre det tverrfaglige samarbeidet lettere. Regje-
ringen foreslår i dette kapitlet både juridiske, 

pedagogiske og økonomiske virkemidler. Vi vil 
likevel understreke at det er i kommunene det vik-
tigste arbeidet skjer. Godt tverrfaglig samarbeid 
handler om at ulike fagmiljøer arbeider sammen 
og ser tilbudene til barn og unge i sammenheng. 
De ansatte i tjenestene må snakke godt sammen. 
Barnas behov må være utgangspunktet for sam-
arbeidet. Kommuneledelsen har en sentral rolle i 
arbeidet med å skape en kultur for samarbeid og 
felles engasjement for barns utvikling i hele kom-
munen som organisasjon. De tiltakene som staten 
bidrar med, skal støtte opp under det arbeidet 
som må skje i kommunene.

Noen barn og familiene deres kan ha behov 
som gjør det nødvendig å være i kontakt med 
flere fagpersoner, i ulike tjenester og sektorer. Se 
figur 6.1. Når barna har behov for et helhetlig og 
samordnet tjenestetilbud, skal barna og deres for-
eldre slippe å ta ansvar for å koordinere sam-
arbeidet. 

Regjeringen mener at kompetansen og virke-
midlene som ulike tjenester og yrkesgrupper 
besitter, skal være så nær barn og unge som 
mulig. De ansatte i barnehage, skole og SFO må 
være oppmerksomme på barn og unges familie-
situasjon. Sammen med andre tjenester må de 
bidra til at foreldre får god veiledning og opp-
følging, og at barnet og foreldrene involveres for å 
finne gode løsninger. Dette er nærmere omtalt i 
regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018–
2021) Trygge foreldre – trygge barn og i Prop. 121 S 
(2018–2019) Opptrappingsplan for barn og unges 
psykiske helse (2019–2024). 

Barn og unge kan av ulike grunner ha behov 
for ekstra støtte og oppfølging i kortere eller len-
gre perioder. Det kan være utfordringer i barne-
hage- og skolemiljøet, barn og unge som har pro-
blemer på grunn av dårlig fysisk eller psykisk 
helse, lærevansker eller språkutfordringer. Barn 
og unge kan ha en vanskelig livssituasjon på 
grunn av utfordringer i familien som fattigdom, 
vanskelig bosituasjon, helseproblemer, rus, vold 
eller omsorgssvikt. Noen barn og unge har erfa-
ringer fra krig eller fra tid på flukt. 

Dette er utfordringer som har betydning for 
barnas læring og utvikling og for deres samhand-

Boks 6.1 Mål for tverrfaglig 
samarbeid

Regjeringen vil fremheve følgende mål for 
tverrfaglig samarbeid: 
– Barn og unge som trenger hjelp, blir opp-

daget tidlig og får hjelp uavhengig av om 
utfordringene gjelder lærevansker, psykisk 
eller fysisk helse, familiesituasjon eller 
annet. 

– Barn og unge og deres familier/foresatte 
får den helhetlige oppfølgingen de trenger 
av ulike tjenester.

– Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at alle 
barn opplever et godt og inkluderende opp-
vekst-, leke- og læringsmiljø. 

– Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at flere 
gjennomfører videregående opplæring. 
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ling med andre i barnehage, skole og SFO. Ofte 
opptrer disse utfordringene sammen, og de kan 
ikke løses hver for seg. Dette krever ekstra til-
rettelegging og tidlig samordnet innsats fra ulike 
sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjo-
ner. Godt tverrfaglig samarbeid er en viktig forut-
setning for å skape et miljø der alle inkluderes og 
opplever fellesskap og mestring, og det vil kunne 
forebygge at problemer utvikler seg, eller at de 
blir større enn nødvendig. 

Samtidig vet vi at mangel på samarbeid er en 
utfordring.1 Manglende samarbeid kan føre til at 
viktig og nødvendig informasjon ikke kommer 
frem til dem som trenger den, og at barn ikke får 
den hjelpen de har behov for i tide, eller ikke i det 
hele tatt. I NOU 2017: 12 Svikt og svik. Gjennom-
gang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, 
seksuelle overgrep og omsorgssvikt pekes det på 

hvilke alvorlige utfall dårlig samordning og sam-
arbeid mellom tjenester kan ha. Utvalget skriver: 

Det kan være flere årsaker til at samarbeid og 
samordning i saker der barn blir utsatt for vold 
og seksuelle overgrep, kan være utfordrende. 
Utvalget har sett eksempler på at dette kan 
handle om at informasjonsdeling mellom tje-
nestene vanskeliggjøres, blant annet fordi det 
er ulike oppfatninger av regelverket for taus-
hetsplikt, opplysningsplikt og avvergeplikt og 
at tjenestene ikke kjenner godt nok til hver-
andres arbeidsområder. Det er også en rekke 
strukturelle utfordringer på flere nivå som 
vanskeliggjør samarbeid og samordning.2 

Behovet for bedre tverrfaglig samarbeid har fått 
bred omtale i blant annet Meld. St. 19 (2015–
2016) Tid for lek og læring. Bedre innhold i barne-
hagen, Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig 

1 For en oversikt over flere rapporter, se: Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet et al. 2018.

Figur 6.1 Barn og familiene deres kan ha behov for å ha kontakt med flere ulike personer, i ulike tjenester og 
sektorer

Kilde: Basert på figur utarbeidet av 0–24-samarbeidet (https://0-24-samarbeidet.no/dokumenter/)
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innsats og kvalitet i skolen og Meld. St. 19 (2018–
2019) Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt sam-
funn. Betydningen av tverrfaglig samarbeid 
fremheves også i NOU 2019: 3 Nye sjanser – 
bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner 
og utdanningsløp (Stoltenberg-utvalget), i rappor-
ten Inkluderende fellesskap for barn og unge
(Nordahl-rapporten) og av mange som har sendt 
høringsuttalelser til disse rapportene.

Det pågår allerede mye arbeid og forskning 
og mange satsinger for å bedre det tverrfaglige 
samarbeidet. Ett eksempel er 0–24-samarbeidet, 
som er et samarbeid mellom Kunnskapsdeparte-
mentet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- 
og familiedepartementet, Helse- og omsorgs-
departementet og Justis- og beredskapsdeparte-
mentet med underliggende etater. Målet er å 
fremme mer samordnede tjenester og helhetlig 
innsats for utsatte barn og unge under 24 år og 
deres familier. 0–24-samarbeidet handler blant 
annet om å kunne utnytte dagens ressurser 
bedre gjennom tettere tverrfaglig samarbeid 
mellom tjenestene. 

Et annet eksempel er forskningsprosjektet Et 
lag rundt eleven. Målet med prosjektet er å doku-
mentere effekter av systematisk satsing på tverr-
faglig kompetanse. Forskerne undersøker blant 
annet hvordan tverrfaglig samarbeid kan styrke 
læringsmiljøet og arbeidet med tidlig innsats. 
Sluttrapportene skal leveres i juni 2020.

Regjeringen har også startet arbeidet med en 
likeverdsreform som har som mål å gjøre livet og 
hverdagen enklere for barn med behov for sam-
mensatte tjenester og deres familier. Det inne-
bærer at disse familiene skal motta sammenheng-
ende og gode tjenester. De skal få være sjefer i 
eget liv og ha en meningsfull hverdag, og pårø-
rende skal oppleve ivaretakelse og inkludering. 
Reformen vil særlig sikre at familier, søsken og 
pårørende til barn med behov for sammensatte 
tjenester får like muligheter til personlig utvikling, 
deltakelse og livsutfoldelse. Familier som venter 
barn med behov for sammensatte tjenester, er 
også inkludert i reformen. Likeverdsreformen 
berører en rekke samfunnsområder og består av 
mange tiltak under flere departementer. Regje-
ringen tar sikte på å legge frem en sak for Stor-
tinget våren 2021, hvor det gis en helhetlig frem-
stilling av reformen.

Videre har regjeringen startet arbeidet med 
BarnUnge21-strategien. Strategien skal danne 
grunnlaget for Norges forsknings- og innovasjons-
aktiviteter om og for utsatte barn og unge i det 
21. århundre. Målet er å få mer kunnskap om 
hvordan marginalisering og utenforskap kan for-

hindres, og hvilke tiltak som kan bidra til at barn 
og unge får en god oppvekst, til tross for utford-
rende oppvekstvilkår. Strategien vil være sektor-
overgripende. Barne- og familiedepartementet 
(BFD) har nedsatt en strategigruppe med med-
lemmer fra blant annet utdanning, barnevern, 
politi, folkehelse og forskningsinstitusjoner. 
Strategigruppen skal legge frem forslaget til Barn-
Unge21-strategi for BFD høsten 2020.

Regjeringen vil bygge videre på arbeidet som 
er igangsatt. Bedre samordning av statlige virke-
midler for å understøtte lokalt utviklingsarbeid vil 
øke kommunens muligheter for å lykkes med å gi 
et tidlig og helhetlig tjenestetilbud til utsatte barn 
og unge og deres familier. Det forutsetter at 
departementer og direktorater utformer og inn-
retter virkemidlene med utgangspunkt i hva kom-
munene trenger for å kunne møte barn og unges 
behov.

6.2 Variasjon i kvaliteten på og 
organiseringen av tverrfaglig 
samarbeid

Kommunen har ansvar for en rekke velferds-
tjenester som er viktige for at alle barn og unge 
får en god oppvekst. Kommunen/fylkeskommu-
nen har ansvar for blant annet barnehager, skoler 
og SFO, PP-tjenesten og helsestasjons- og skole-
helsetjenesten. Det er stor variasjon mellom kom-
muner i hvordan de organiserer tverrfaglig sam-
arbeid mellom tjenester og mellom ulike yrkes-
grupper internt i den enkelte barnehage og 
skole.3 Mange kommuner arbeider strukturert 
og målrettet for å styrke det tverrfaglige sam-
arbeidet. I Utdanningsdirektoratets spørring til 
Skole-Norge 2019 oppgir for eksempel 72 prosent 
av skoleeierne at kommunen har utviklet felles 
rutiner for å sikre at alle forholder seg til en riktig 
og omforent forståelse av reglene om taushets-
plikt.4 I dette kapitlet har vi med flere eksempler 
på hvordan kommuner arbeider for å bedre det 
tverrfaglige samarbeidet – til inspirasjon for 
andre kommuner. 

Samtidig er det godt dokumentert at tverrfag-
lig samarbeid ofte fungerer for dårlig. Det kan 
være uklart hvem som skal koordinere oppfølgin-
gen av tiltak for barn og unge som mottar tjenes-
ter fra flere instanser. Når de ulike sektorene ikke 
ser oppfølgingen av barn og unge med utfordrin-
ger i en helhet, kan barn og familier oppleve å bli 

3 Borg et al. 2014.
4 Rogde, Daus et al. 2019.
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Boks 6.2 Samhandling og samordning i Kvam kommune 

For å bidra til bedre samhandling mellom tjenes-
tene til barn og unge, har Kvam kommune eta-
blert Kvam familie- og læringssenter. Følgende 
tjenester er samordnet og under samme tak:
– administrasjon av helsestasjon og skolehelse-

tjeneste 
– fysioterapi for barn og unge
– familiesenter med psykolog, familieterapeut 

og utekontakt
– PP-tjenesten, inkludert logoped
– barneverntjeneste
– administrasjon for barnehage og skole

Visjonen til Kvam familie- og læringssenter er 
«Heilskapleg blikk – felles ansvar». Visjonen set-
ter barna og deres familier i sentrum, og barns 
medvirkning er sentralt. Tjenestene følger sine 
lovverk og utfører sine kjerneoppgaver som tid-
ligere, men de legger mye større vekt på at barn 
og ungdom er en del av en større helhet.

Når tjenestene er bedre samordnet, kan 
kommunen lettere yte rett hjelp til rett tid på rett 
plass. Senteret skal først og fremst ha en fore-
byggende funksjon. Den tverrfaglige innsatsen 
skal ha et tydelig familieperspektiv.

Alle barn, unge og familier i Kvam kommune 
er målgruppene for det nye senteret. Likevel 

retter senteret særlig oppmerksomhet mot barn 
og unge opp til 23 år som på ulike måter har det 
vanskelig: lærevansker, atferdsvansker, psy-
kiske plager, nedsatt funksjonsevne eller lang-
varig sykdom, eller utrygge oppvekstvilkår. 

Kvam kommune har blant annet satt 
sammen et tverrfaglig ungdomsteam, laget en 
plan for introduksjon av flerspråklige barn og 
unge, utarbeidet en veileder for forebygging og 
oppfølging av skolefravær og etablert konsulta-
sjonsteam for vold og overgrep. For å kunne gi 
tilbud om hjelp til flere så tidlig som mulig har 
kommunen blant annet endret stillinger og eta-
blert lavterskel veiledningstilbud til familier og 
psykologtilbud. De tverrfaglige tjenestene er 
tettere på barnehage og skole og gir syste-
matisk kompetanseheving innenfor temaer som 
seksuelle overgrep, «barn er ikke vanskelige – 
de har det vanskelig», psykologisk førstehjelp, 
når barnets læringstilgjengelighet er redusert, 
m.m. Både barnehage og skole gir tidlig hjelp 
via egne interne støttesystemer. Det er også 
etablert samarbeid mellom ulike kommunale 
enheter og frivillige lag i arbeidet mot barne-
fattigdom. Dette samarbeidet inkluderer ferie-/
fritidstilbud og kulturtilbud til målgruppen. 

Boks 6.3 Tjenestene må snakke sammen

«De sjekker bare sine ting, så sendes det videre 
til neste sted som skal ta sine runder og så neste 
sine runder» og «bruker møter en vegg og må til 
en ny dør og en ny dør, også sees det ikke i 
sammenheng», sier ungdom og foreldrerepre-
sentanter om sine erfaringer fra hvordan sam-
arbeid mellom sektorene fungerer.

«Jeg opplevde mobbing og ble henvist til 
helsesøster […] Du får en som lytter, men det 

kom aldri et grep fra helsesøster om at hun 
måtte ta dette videre», forteller en av ungdom-
mene. Flere sier at det er behov for bedre ruti-
ner for oppfølging av unge som sliter, blant 
annet for hva «lærer gjør når de får kjennskap til 
at en elev har psykiske helseutfordringer. Også i 
forhold til etter innleggelse og selvmordsforsøk 
[…]».

Kilde: Thorbjørnsrud og Kullerud 2017
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kasteballer i systemet.5 I dag er det i praksis ofte 
foreldrene som må koordinere samarbeidet mel-
lom tjenestene.

Dette kan igjen føre til at utfordringer blir 
oversett og tiltak ikke settes i gang tidlig nok. 
Mangelfullt samarbeid har særlig konsekvenser 
for barn med langvarige og sammensatte utford-
ringer og deres familier. 

6.3 Barna selv blir for lite inkludert 
i samarbeidet

Barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem. 
Barns mening skal bli vektlagt i tråd med barnets 
alder og modenhet, og barns mening har en unik 
betydning uavhengig av andres meninger og opp-
fatninger på barnets vegne. 

NOU 2017: 12 Svikt og svik. Gjennomgang av 
saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle 
overgrep og omsorgssvikt viser at «[d]et at man 
ikke snakket med barna, eller at man ikke snak-
ket med dem på en god nok måte, gikk igjen som 
en svikt i sakene utvalget så på».6 Utvalget fore-
slår flere tiltak for å gi barna større mulighet til å 
medvirke, blant annet å gi de ansatte i tjenestene 

opplæring i hvordan de kan samtale med barn og 
legge til rette for barns medvirkning. Utvalget 
foreslår også å utvikle rutiner som sikrer at barna 
tas med i samtaler og får mulighet til å medvirke, i 
møte med alle tjenester. Regjeringen vurderer for 
tiden forslagene fra utvalget. 

I oppfølgingen av Prop. 12 S (2016–2017) Opp-
trappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)
har Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging (RVTS) på opp-
drag fra Barne- og familiedepartementet utviklet 
det interaktive digitale verktøyet SNAKKE. Hen-
sikten er at ulike faggrupper som arbeider med 
barn, får økt sin kompetanse gjennom opplæring i 
enkle prinsipper for samtaler med barn om 
vanskelige temaer.

6.4 For lite samarbeid om barnas 
samlede oppvekst- og læringsmiljø

Barnehagen, skolen og SFO må være i stand til å 
ivareta og inkludere alle barn. Alt kan ikke fore-
bygges; det vil til enhver tid være barn som har 
ulike utfordringer. Men arbeid med å skape et 
miljø der alle inkluderes og opplever fellesskap 
og mestring, vil kunne forebygge at problemer 
utvikler seg, eller at de blir større enn nødven-
dig. 

5 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet et al. 2018.
6 NOU 2017: 12.

Boks 6.4 Tverrfaglig samarbeid mellom helsestasjon og barnehage

Læringsverkstedet Knerten Føynland barne-
hage har i mange år hatt et tett samarbeid med 
helsestasjon i Færder kommune. I forbindelse 
med helsestasjonens fireårskontroll benytter 
helsesykepleier barnehagen som arena for kon-
sultasjoner. Bakgrunnen for dette er muligheten 
det gir for å vurdere barnets utvikling i et miljø 
hvor barnet er trygt og kjent. Barnehagen og 
helsestasjonen erfarer samarbeidet som fleksi-
belt, enkelt og at det er til det beste for barna. 
Foreldrene er ikke til stede under konsulta-
sjonen, men gir samtykke på forhånd til at 
barnehage og helsesykepleier kan dele informa-
sjon om barnets utvikling. Helsesykepleier 
velger ut en gruppe på om lag fire barn født i 
samme periode. Foreldrene får informasjon om 
hvordan konsultasjonen vil foregå i inn-
kallingen. Helsesykepleier har også ansvar for 
utsendelse av samtykkeerklæring.

Barnehagen stiller med en barnehagelærer 
som kjenner barna godt, og konsultasjonene blir 
gjennomført med barnegruppen i samarbeid 
med helsesykepleier. Det samarbeides om kart-
legging av barnets motoriske utvikling og språk-
utvikling. Undersøkelse av syn og hørsel 
gjennomføres på helsestasjonen. Helsesyke-
pleier viser frem utstyret for syns- og hørselstest 
for å forberede barna til denne delen av under-
søkelsen. Etter gruppetiden får barnehagelærer 
mulighet til å gi sin pedagogiske vurdering og 
komme med nødvendig informasjon for et 
bredere bilde og samarbeid om vurderingen. Av 
positive virkninger fremhever barnehagen at 
samarbeidet gir mulighet for å raskere finne 
frem til hva det enkelte barnet har behov for. En 
helhetlig vurdering gir grunnlag for tidlig inn-
sats, der både barnehage, hjem og helsestasjon 
kan hjelpe hverandre.
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I for mange tilfeller er det tverrfaglige sam-
arbeidet kun rettet mot enkeltindivider og handler 
for lite om å styrke barnas samlede oppvekst- og 
læringsmiljø.7 Dette henger blant annet sammen 
med at flere tjenester har klare vilkår for å gi 
hjelp, og disse vilkårene er relatert til hvilket 
behov det enkelte barn har. Før hjelpen kan starte 
opp, er det ofte krav om prosesser i form av hen-
visning/melding, utredning og vedtak. Det er 
mange grunner til at det stilles slike vilkår for at 
tjenestene skal gi hjelp til barn og familier. Samti-
dig kan dette føre til at tjenestene ikke prioriterer 
å samarbeide for å forebygge utfordringer. Det er 
også en fare for at tjenestene i for stor grad samar-
beider bare når det er nødvendig for å ivareta opp-
gaver innenfor eget ansvarsområde, og ikke med 
utgangspunkt i barnas behov for helhetlig hjelp.

Ifølge forskrift for helsestasjons- og skole-
helsetjenesten skal tjenesten samarbeide med 
skolene om tiltak som fremmer godt psykososialt 
og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever. 
Undersøkelser tyder imidlertid på at samarbeidet 
mellom lærere og personalet ved helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten først og fremst er rettet 
mot enkeltelever og ikke mot læringsmiljøet ved 
skolen generelt eller i bestemte skoleklasser.8 

Når alle barn skal inkluderes i fellesskapet og 
det skal bygges sterke lag rundt barna, kan ikke 
arbeidet bare rettes mot det enkelte individ. Tidlig 
innsats forutsetter at tjenestene samarbeider om å 
forebygge utfordringer og hjelper hverandre med å 
identifisere barn med utfordringer. Da er det nød-
vendig at tjenestene, og profesjonene innad i den 
enkelte barnehage og skole, også samarbeider før
det er behov for å utrede vedtak om hjelpetiltak 
for enkeltbarn. Samarbeid er også viktig i for-
bindelse med overganger i utdanningsløpet, fra 
barnehage til grunnskole/SFO og til videre-
gående opplæring. Se nærmere omtale av over-
ganger i utdanningsløpet i kapittel 2. 

6.5 Forslag fra Stoltenberg-utvalget og 
Nordahl-gruppen om tverrfaglig 
samarbeid 

Stoltenberg-utvalget løfter frem barnehagen og 
skolen som viktige arenaer for tverrfaglig sam-
arbeid. Utvalget drøfter muligheten for å lovfeste 
krav om tverrfaglige team i barnehagene og på 
skolene. De understreker at kommunene må plas-

sere ledelsesansvaret for tverrfaglig samarbeid et 
entydig sted i kommunen. Utvalget anbefaler å 
«innføre krav om flerfaglig samarbeid i kommune-
loven for å sikre systemrettet arbeid med det 
psykososiale miljøet i alle barnehager og skoler, 
og støtte til det enkelte barns læring og utvikling». 
De mener at et slikt krav bør kombineres med å 
oppheve de detaljerte bestemmelsene i særlov-
givningen om bestemte oppgaver, funksjoner og 
tjenester i de ulike kommunale sektorene. Flere 
offentlige utvalg har lignende forslag om å gi kom-
munen plikt til å sørge for koordinerte tjenester, 
blant annet NOU 2018: 18 Trygge rammer for 
fosterhjem og NOU 2016: 16 Ny barnevernslov. 

De fleste som har sendt høringssvar til Stolten-
berg-utvalget, løfter frem at det er viktig å arbeide 
for å få til et bedre tverrfaglig samarbeid. Men 
mange uttaler seg likevel ikke om det konkrete 
forslaget til Stoltenberg-utvalget på dette området. 
Flere uttaler seg kun om enkeltelementer i for-
slaget. 

I Nordahl-rapporten blir det foreslått å eta-
blere en pedagogisk veiledningstjeneste i alle 
kommuner og fylkeskommuner som skal sam-
arbeide tett med andre tjenester som blant annet 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten og barne-
vernet. Mange av de som har sendt høringssvar til 
rapporten, er positive til dette forslaget. De er 
særlig positive til at tjenesten skal komme tettere 
på barn og unge, og at den skal få en tydelig tverr-
faglig profil. Enkelte trekker frem nødvendig-
heten av kompetansekrav og bemanningsnorm 
for ansatte i veiledningstjenesten. 

Andre er uenige eller skeptiske til forslaget. De 
begrunner det med at det er viktig at PP-tjenesten 
har en sentral rolle som sakkyndig instans, at fag-
miljøet i PP-tjenesten kan bli fragmentert dersom 
tjenesten organiseres ute i barnehager og skoler, 
og at tjenesten i dag kan komme med et verdifullt 
«utenfra-blikk» på barnehager og skoler. 

Flere av høringsuttalelsene etterlyser et mer 
tverrfaglig perspektiv i rapporten der helse- og 
livsmestring blir vektlagt i større grad. Flere orga-
nisasjoner etterlyser konkret omtale av ulike 
yrkesgrupper i skolen.

6.5.1 Regjeringens vurdering

Regjeringen har vurdert forslagene over fra 
Stoltenberg-utvalget og Nordahl-gruppen. Vi er 
enige i at det er behov for å styrke samarbeidet 
mellom ulike tjenester og mellom ulike profe-
sjoner internt i barnehager og skoler. Forslagene 
fra Stoltenberg-utvalget og Nordahl-gruppen vil 
innebære omfattende endringer. Regjeringen vil 

7 Borg, Christensen og Pålshagen 2015, Wendelborg et al. 
2018.

8 Helleve, Federici og Midthassel 2019, Borg et al. 2014.
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derfor sette i gang piloter som kan gi bedre kunn-
skap om hvordan dagens tilbud i barnehage og 
skole kan forbedres slik at alle barn får et godt, til-
passet og inkluderende tilbud. Pilotene omfatter 
også utprøving av bedre tverrfaglig samarbeid. Se 
nærmere omtale i kapittel 3. Erfaringene fra disse 
pilotene kan danne grunnlag for lokale endringer 
over hele landet, men også for ny nasjonal poli-
tikk. 

Regjeringen mener det på sikt kan være aktu-
elt å foreslå et nytt lokalt støttesystem. Regjerin-
gen vil derfor utrede muligheten for en ny støtte-
tjeneste. Et lokalt støttesystem kan bestå av for 
eksempel PP-tjenesten og helsestasjons- og skole-
helsetjenesten. Barnehage, skole og støtte-
systemet skal samarbeide om å yte tjenester til 
barn og unge med ulike behov. Utredningen skal 
blant annet se på hvordan PP-tjenesten og helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten kan samordnes 
bedre eller eventuelt slås sammen. Relevante 
aktører vil bli involvert i utredningen.

6.6 Behov for bedre og tydeligere 
regelverk 

Kommuneledelsen har det helhetlige ansvaret 
for å samordne innsatsen til de kommunale tje-
nestene overfor barn og unge. Eksempel-
boksene i dette kapitlet viser at flere kommuner 
arbeider strukturert og målrettet for å styrke det 
tverrfaglige samarbeidet. Regjeringen er sam-
tidig kjent med at bestemmelser i regelverket i 
mange tilfeller kan være til hinder for godt sam-
arbeid. Vi vil likevel understreke at regelverket 
bare er en del av et større bilde. Arbeidet med å 
skape en god samarbeidskultur i tjenestene i 
både kommune, fylkeskommune og stat er det 
aller viktigste. 

Hindringer i regelverket som trekkes frem, er 
blant annet: 
– Dagens regelverk legger i for stor grad opp til 

at tjenestene bare samarbeider når det er nød-
vendig for å løse egne oppgaver. Barn som 
trenger hjelp, må ofte tilpasse seg de rammene 
som gjelder for den enkelte tjeneste. 

– Det kan ofte være uklart hvem som har hoved-
ansvaret i en sak, og hvem som skal sørge for 
at det samlede tilbudet til barnet blir koordi-
nert. Dette fører til at tjenestetilbudet blir frag-
mentert, og det øker risikoen for ansvarsfra-
skrivelse. 

– Det er uklart hvem som skal avgjøre ansvars-
delingen mellom ulike tjenester når det oppstår 
uenighet om hvem som skal gjøre hva. 

– Dagens regelverk gjelder hovedsakelig sam-
arbeid i enkeltsaker. Det stilles få krav til at tje-
nestene samarbeider for å utvikle mer helhet-
lige tjenestetilbud for barn på tvers av sektor-
grensene, for eksempel tverrfaglig innsats for 
å styrke oppvekst- og læringsmiljø i skole og 
barnehage. 

Direktoratene i 0–24-samarbeidet anbefaler i rap-
porten Samarbeid til barn og unges beste flere 
regelverksendringer for å styrke samarbeidet 
mellom tjenestene.9 De viser at bestemmelsene i 
regelverket knyttet til samarbeid er ulike mellom 
de ulike tjenestene. Alle tjenester har heller ikke 
bestemmelser om samarbeid, som for eksempel 
SFO, og plikt til samarbeid er ikke omtalt i barne-
hageloven. Direktoratene anbefaler primært å 
utarbeide felles bestemmelser om samarbeid i en 
ny felles lov. Sekundært anbefaler de å gjøre 
bestemmelsene om samarbeid mest mulig like i 
de ulike tjenestene gjennom en harmonisering av 
sektorlovene. 

Regjeringen mener at harmonisering av sek-
torlovene kan sikre at de ulike tjenestene får tyde-
ligere samarbeidsplikter. Det er en fordel at sam-
arbeidspliktene følger av de lovene som de ulike 
tjenestene forholder seg til i sitt daglige virke. 

I tillegg til å harmonisere sektorlovene vil vi 
også vurdere regelverksendringer som bedre sik-
rer at barn og unge opplever tjenestetilbudet som 
helhetlig og koordinert. Dette krever at noen tar 
et overordnet ansvar for samordning, og det må 
være tydelig hvem som har ansvaret for å koordi-
nere tiltak når barn og unge trenger hjelp fra flere 
instanser. Dette er vesentlig for å hindre at barn 
og unge med behov for sammensatte tjenester blir 
kasteballer mellom etater og tjenester. Det finnes 
bestemmelser om koordinering av tjenester 
innenfor enkelte sektorer. Det er likevel ingen 
tydelig regulering av koordineringsansvar og 
hvem som skal sørge for helhetlige tjenester til 
barn og unge, uavhengig av om tjenestene er 
kommunale, fylkeskommunale eller statlige. 

Regjeringen vil derfor sende på høring et for-
slag til lov- og forskriftsendringer i sektorregel-
verkene som skal sikre bedre koordinerte tjenester 
og styrke samarbeidet rundt barn og unge. 

For å sikre en omforent forståelse av regel-
verket, og for å sikre at regelverket er godt kjent i 
tjenestene, ønsker vi å utarbeide en felles veileder 
på tvers av sektorene etter at lov- og forskrifts-
endringene er vedtatt. Veilederen skal omhandle 

9 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet et al. 2018.
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samarbeid mellom de som yter tjenester til barn 
og unge.

Regjeringen vil evaluere regelverksendringene 
for samarbeid, med den hensikt å vurdere om 
endringene fører til bedre samarbeid og koordi-
nerte tjenester for barn og unge. Dersom reglene 
ikke har den ønskede effekten, vil regjeringen se 
på andre mulige tiltak, inkludert vurdere om 
reglene bør samles i en felles samarbeidslov. 

6.7 De gode løsningene må utvikles  
i kommunene

Regjeringen mener at det er behov for å tydelig-
gjøre forpliktelsene til tverrfaglig samarbeid for 
tjenestene på statlig, fylkeskommunalt og kommu-
nalt nivå. Regjeringen vil likevel understreke at 
det er kommunene som har ansvar for mange av 
tjenestene, og at det derfor er kommunene som er 
sentrale for å få til reelle endringer for å få til 
bedre samarbeid. Regjeringen forventer derfor at 
alle kommuner arbeider målrettet for en felles kul-
tur for samarbeid på tvers av tjenestene og profe-
sjonene. 

Kommunene må ha frihet til, innenfor det 
handlingsrommet som lovverket gir, å ta stilling til 

hvordan samarbeidet bør organiseres, hvilke 
roller og hvilket ansvar ulike tjenester bør ha og 
hvordan samhandlingen bør skje i praksis. De 
gode løsningene må utvikles med utgangspunkt i 
de ressursene, den kompetansen og de virke-
midlene som finnes lokalt. 

Statlige myndigheters rolle vil i et slikt per-
spektiv være å stimulere til, og legge til rette for, 
gode lokale utviklingsprosesser og sørge for at 
kommunene får tilgang på oppdatert kunnskap 
og faglig støtte til å ta i bruk kunnskap. Det kan 
for eksempel være støtte til å implementere ulike 
typer av lavterskeltilbud og samhandlings-
modeller. I tillegg til de pedagogiske virke-
midlene, må staten bidra til at de juridiske og 
økonomiske virkemidlene er godt koordinert og 
samordnet, og at de gir rom for å finne gode 
lokale løsninger.

Mange kommuner har satt i gang utviklings-
prosjekter der hensikten er å legge til rette for lav-
terskeltilbud og å samordne tjenester til barn og 
unge. Det betyr at det allerede finnes gode model-
ler for hvordan dette kan gjøres. En del av 
utviklingsarbeidet som pågår, er initiert av nasjo-
nale myndigheter, for eksempel gjennom nasjo-
nale satsinger eller statlige tilskuddsordninger. 
Direktoratene har hver for seg en rekke ulike 

Boks 6.5 Veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett

Det er store utfordringer knyttet til taushets-
plikt, opplysningsplikt og opplysningsrett innen-
for forvaltningen. En rekke ulike lovregler regu-
lerer disse spørsmålene, og mange er usikre på 
hvordan reglene skal forstås og praktiseres, for 
eksempel om og når man kan levere ut taushets-
belagte opplysninger. I mange tilfeller er det 
heller ikke god nok kunnskap om hvilke regler 
som faktisk finnes på området. En konsekvens 
av dette er manglende informasjonsflyt innenfor 
forvaltningen og ulik praksis, både mellom og 
innenfor de ulike etatene. Det er derfor et behov 
for å skape en felles forståelse av hvordan dette 
regelverket skal forstås og praktiseres. Denne 
forståelsen må være forankret på tvers av sekto-
rene. 

Justis- og beredskapsdepartementet har på 
bakgrunn av dette ønsket å få utarbeidet en 
praktisk anlagt veileder, som skal gjelde på tvers 
av de ulike sektorene. Det skal der gå frem hvor-
dan regelverket om taushetsplikt, opplysnings-

plikt og opplysningsrett skal forstås og praktise-
res. De ulike etatene skal slik få en mest mulig 
klar og entydig kilde å holde seg til. Utred-
ningen som skal ligge til grunn for veilederen, 
foreligger høsten 2019. 

I NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov er det for 
øvrig foreslått å utvide adgangen til å dele opp-
lysninger som er underlagt taushetsplikt etter 
forvaltningsloven. I gjeldende forvaltningslov 
finnes det ikke noen generell adgang for et for-
valtningsorgan til å dele slike taushetsbelagte 
opplysninger for å ivareta andre organers (mot-
takerorganets) oppgaver. Utvalget foreslår blant 
annet en alminnelig bestemmelse om at det 
under gitte forutsetninger skal være adgang til å 
dele slike opplysninger med personer i andre 
forvaltningsorganer så langt dette er nødvendig 
for å utføre avsender- eller mottakerorganets 
oppgaver. Justis- og beredskapsdepartementet 
vurderer for tiden forslagene fra forvaltningslov-
utvalget. 
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virkemidler for å stimulere og understøtte kom-
munenes arbeid med å etablere bedre tverrfaglig 
samarbeid om utsatte barn og unge. Til tross for 
at direktoratenes virkemidler ofte har samme 
eller overlappende formål, er de i liten grad sam-
ordnet. 

0–24-samarbeidet har i 2019 startet opp pro-
sjektet Bedre tverrsektorielt samarbeid (BTS), som 
ser på de pedagogiske virkemidlene som ligger i 
direktoratene og KS i dag, og hvordan disse kan 
samordnes bedre. Med pedagogiske virkemidler 
menes faglige støtte- og veiledningsressurser som 
har som formål å øke kompetansen i tjenestene, 
bidra til utvikling og nytenkning og gi bedre kvali-
tet i forvaltningen og tjenesteproduksjonen. 

De pedagogiske virkemidlene utvikles gjerne 
sektorvis fra statlig side. Selv om de har samme 
formål, kan de bli overlappende eller konkurre-
rende og gi ulike signaler. Dette kan bidra til å 
opprettholde eller forsterke samarbeidsutfordrin-
gene mellom tjenestene. Det er begrenset kunn-
skap om hvordan ulike pedagogiske virkemidler 
tas i bruk og implementeres, og i hvilken grad de 
bidrar til å styrke samarbeidet om utsatte barn og 
unge. De samarbeidende direktoratene skal gjen-

Boks 6.6 Forsøk med sammenslåing 
av tilskuddsordninger for barn og 

unge

Det finnes i dag om lag 250 øremerkede til-
skuddsordninger til kommunesektoren.1 Som 
en del av 0–24-samarbeidet ønsker regje-
ringen å sette i gang en pilot for programfinan-
siering, jf. Prop. 1 S (2019–2020) for Kunn-
skapsdepartementet. Programfinansiering i 
denne sammenheng vil si at deler av eksi-
sterende tilskuddsordninger rettet mot utsatte 
barn og unge slås sammen. Hensikten er at 
det skal bli lettere for kommunene å søke om 
midler til tiltak som inkluderer flere sektorer, 
og som kan tilpasses lokale forhold. Dette skal 
gjøre det enklere å utforme tiltak som gir barn 
og unge den hjelpen de trenger. Piloten omfat-
ter fem tilskuddsordninger og 12 kommuner i 
Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark. 
Piloten skal gå ut 2022. 

1 Andreassen et al. 2017.

Boks 6.7 Mer tverrfaglighet i utdanningene

INTERACT – Interprofessional Interaction with 
Children and Youth – er en del av en større sat-
sing ved OsloMet der målet er å møte sam-
funnets behov for bedre samordning av tjenes-
ter rettet mot barn og unge, bedre samhandling 
mellom profesjonsutøvere og bedre samarbeid 
mellom barn/unge og profesjonsutøvere. 

Flere fakulteter samarbeider i INTERACT-
prosjektet. Dette innebærer studieretninger 
som lærerutdanning, barnehagelærer, syke-
pleie, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid og 
barnevern. OsloMet ønsker å gi studentene ved 
disse studieretningene erfaring med tverrprofe-
sjonelt samarbeid allerede fra første studieår. 
Gjennom INTERACT får de innsikt i barn og 
unges hverdagsliv. Studentene får kunnskap om 
og erfaring med å samarbeide med andre yrkes-
grupper og med barn og unge og deres familier. 
Utdanningstilbudet består av seminardager hvor 
studentene er samlet i mindre, tverrprofesjo-
nelle grupper, og av digitale læringsressurser til 
forberedelse før seminardager. På seminar-
dagene får studentgruppene veiledning av 
ansatte ved OsloMet, masterstudenter eller 

eksterne veiledere. Høsten 2019 får studentene 
veiledning av helsesykepleierstudenter. 

I vårsemesteret 2019 deltok over 1 400 stu-
denter i utdanningstilbudet INTERACT, og i høst-
semesteret 2019 deltar vel 1 200 studenter. Det 
tverrfaglige utdanningstilbudet evalueres blant 
annet av en doktorgradsstipendiat ved Fakultet 
for lærerutdanning og internasjonale studier. 

Studentene ved OsloMet har etablert stu-
dentforeningen Barn oss imellom (BOIM). Stu-
dentene savnet det tverrfaglige perspektivet i 
utdanningene, og Barn oss imellom ga studen-
tene muligheten til å komme sammen om fag-
lige utfordringer på tvers av utdanningene. 
Foreningen arrangerer en årlig konferanse med 
stor oppslutning blant studenter og ansatte. 
Utenforskap og fysisk og psykisk helse blant 
barn og unge har vært tema på de årlige konfe-
ransene, som i 2019 ble arrangert fjerde året på 
rad. I august 2019 ble Barn oss imellom kåret til 
årets studentforening ved OsloMet. Barn oss 
imellom var en pådriver for etableringen av 
INTERACT og er en viktig samarbeidspartner 
for prosjektet. 



2019–2020 Meld. St. 6 87
Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

nom BTS-prosjektet undersøke om eksisterende 
pedagogiske virkemidler er tilpasset tjenestenes/
kommunenes behov, og hvordan disse kan videre-
utvikles for å understøtte arbeid for bedre tverr-
faglig samarbeid. Prosjektet skal vurdere tiltak for 
økt samordning, tilgjengelighet og tilpasning av 
virkemidlene for tverrfaglig samarbeid for utsatte 
barn og unge og deres familier. Arbeidet skal 
være ferdig innen utgangen av 2020.

6.8 Andre yrkesgruppers rolle 
i barnehage, skole og SFO

Kompetansekrav for lærere i barnehage og skole 
er regulert i lovverket. De fleste lærerne i grunn-
skolen har høy formell utdanning og er ansatt i 
faste stillinger. Både myndigheter og samfunnet 
for øvrig har høye forventninger til lærerne. 
Barnehagelærere er den yrkesgruppen som 
utdannes spesielt for å sørge for at barna får et 
godt barnehagetilbud. Regjeringen har tydelige 
forventninger til barnehagelærerne og stiller et 
minstekrav til andelen pedagoger i barnehagene. 
Det er ikke stilt kompetansekrav i opplærings-
loven for ansatte i SFO, men opplæringsloven sier 
at rektor til vanlig skal være leder når SFO er 
knyttet til skolen. Se nærmere omtale i kapittel 5 
og 8. 

En kunnskapsoversikt fra Arbeidsforsk-
ningsinstituttet (AFI) fra 2014 viser at situasjonen 
er annerledes for flere av de andre yrkesgruppene 
som jobber i skolen, ikke minst for sosialfaglige 
utdanninger som barnevernspedagog, sosionom 
og vernepleier (såkalte BSV-utdanninger).10

Disse yrkesgruppenes rolle i barnehage og skole 
er ikke omtalt i lov eller forskrift. Det innebærer at 
de jobber både som ufaglærte og som assistenter, 
noe som igjen kan bety at kompetansen deres 
ikke utnyttes på best mulig måte. De har ofte dår-
ligere ansettelsesforhold enn lærerne og enn om 
de hadde vært ansatt i andre tjenester som 
faglærte.11 

Til tross for uklare roller og mangel på for-
ankring i lovverket, viser kunnskapsoversikten fra 
2014 at antall personer med utdanning som barne-
vernspedagog, sosionom eller vernepleier i sko-
len økte jevnt de siste årene før rapporten ble lagt 
frem. Det vil antakelig i mange skoler være opp til 
den enkelte å finne sin plass og sine oppgaver, «til 
dels kanskje også med elementer av motstand fra 

andre yrkesgrupper og ledelsen, som er usikre på 
hva de egentlig kan bidra med».12 

Kunnskapsoversikten fra AFI tilsier at skolene 
og elevene vil ha nytte av flere yrkesgrupper. Det 
forutsetter imidlertid at skolene er godt kjent med 
kompetansen i personalet og har en plan for hvor-
dan den kan utnyttes til det beste for elevene. 

Det er lite forskning på tverrfaglig samarbeid i 
og med barnehagene. Andelen ansatte med fag-
brev i barnehagene har økt gradvis de siste årene. 
I grunnbemanningen i barnehagene i 2018 var 20 
prosent barne- og ungdomsarbeidere. Denne 
gruppen har en verdifull kompetanse for arbeid i 
barnehage.13 Det er derfor ønskelig at flere 
barne- og ungdomsarbeidere tar jobb i barne-
hage, og at ansatte som mangler formell kompe-
tanse om arbeid med barn, tar fagbrevet. Se også 
omtale i kapittel 5. 

Andre yrkesgrupper i barnehagen og skolen 
kan også bidra til å bedre samarbeidet med andre 
tjenester. 

Kunnskapsdepartementet vil derfor be Utdan-
ningsdirektoratet om å kartlegge dagens situasjon 
for andre ansatte enn pedagogisk personale i 
barnehage, skole og SFO. Kartleggingen skal 
bygge på eksisterende kartlegginger og innhente 
ny kunnskap der det er behov. Kartleggingen skal 
belyse hvordan kompetansen til de ulike yrkes-
gruppene brukes internt i barnehage, skole og 
SFO, og hvordan de ulike yrkesgruppene bidrar i 
samarbeidet med øvrige tjenester. De private aktø-
renes roller vil belyses særskilt. 

På bakgrunn av kartleggingen vil departemen-
tet be direktoratet om å vurdere hvilket ansvar og 
hvilke oppgaver ulike profesjoner bør ivareta i 
barnehage, skole og SFO, og foreslå tiltak for å 
styrke de ulike yrkesgruppenes situasjon i barne-
hage, skole og SFO. Arbeidet skal skje i sam-
arbeid med andre relevante aktører.

Med utgangspunkt i ovennevnte arbeid vil 
regjeringen vurdere om, og eventuelt hvordan, 
andre yrkesgruppers ansvar og oppgaver bør 
reguleres nærmere, og/eller om gjennomgangen 
skal danne grunnlag for en veileder til kommu-
nene. En veileder bør legge særlig vekt på sam-
arbeid med andre tjenester. 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er lovregu-
lert. Regjeringen har styrket helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten med om lag 1,3 mrd. kroner i 

10 Borg et al. 2014.
11 Borg et al. 2014.

12 Borg et al. 2014.
13 Bråten og Tønder 2017, Bråten og Tønder 2015.
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perioden 2014–2019. Tall fra KOSTRA viser en 
økning i antall årsverk på i underkant av 1 000 fra 
2014 til 2017. 

Rekruttering av helsesykepleiere er likevel 
fortsatt en utfordring flere steder i landet. Det er 
et nasjonalt mål at det skal være god tilgang på 
høyere utdanning, som er i tråd med arbeids-
livets behov og studentenes ønsker. For at uni-
versiteter og høyskoler skal kunne tilby flere 
studieplasser, er det for mange studier en forut-
setning at det er tilgang på praksisplasser av høy 
kvalitet. I perioden 2009–19 er det bevilget mid-
ler til nye studieplasser som tilsvarer et økt årlig 
opptak på over 12 000 studenter. Regjeringen har 
særlig lagt vekt på behovet innenfor helse- og 
sosialfag, lærerutdanning, matematiske, natur-
vitenskapelige og teknologiske fag (MNT) og 
IKT. I tillegg har universitetene og høyskolene 

opprettet nye studietilbud og studieplasser 
gjennom omprioriteringer innenfor sine bud-
sjetter. 

6.9 Regjeringens tiltak og 
forventninger

Regjeringen vil

– utrede muligheten for en ny støttetjeneste som 
blant annet skal se på hvordan PP-tjenesten og 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan sam-
ordnes bedre eller eventuelt slås sammen 

– foreslå å harmonisere og styrke bestemmel-
sene om samarbeid for barn og unge i sektor-
lovene, herunder utrede regelverksendringer 
for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester 
til barn og unge

Boks 6.8 Tverrfaglig samarbeid i Trondheim kommune

Et enstemmig bystyre i Trondheim kommune 
vedtok 1. november 2018 Stein Saks Papir – en 
strategi for å bygge sterke barnefellesskap. Stein 
Saks Papir er en strategi for alle tjenester innen-
for oppvekst og utdanning i Trondheim. Den 
skal bidra til en felles samarbeidskultur og et 
felles kunnskapsgrunnlag for alle som jobber 
med barn og unge i kommunen. 

Kommuneledelsen har utarbeidet strategien 
i samarbeid med barnehagelærere, lærere, 
ansatte i PP-tjenesten, barnevern og andre rele-
vante tjenester, forskere fra NTNU og Dronning 
Mauds Minne Høgskole og innbyggere i 
kommunen. Dette er noen av hovedpunktene i 
strategien: 
– Blikket flyttes fra individ til fellesskap. Perso-

ners vansker og utfordringer skal i hovedsak 
forstås, forklares og løses i fellesskapet i sam-
arbeid med tjenestene. 

– Barn og unge lever sine liv i relasjoner på 
ulike arenaer. For å forstå barn må vi derfor 
se og forstå barnet i kontekst, i den sammen-
heng og i den tiden de lever i. 

– Fokusere på den enkeltes styrker fremfor 
svakheter. Tradisjonelt har tjenestene tatt 
utgangspunkt i barn, unge og familiers 
«mangler» og satt inn tiltak for å «reparere» 
disse. Vi vil heller jobbe sammen med dem 
det gjelder for å finne ut hva som skal til for å 
få et godt nok liv. 

– Vi må gi barn og unge muligheter for å 
befeste sin status og betydning gjennom 
ikke-krenkende mestringsstrategier. 

– Fokuset skal være på barn, unge, familiers og 
lokalmiljøets muligheter og drømmer frem-
for vansker og symptomer. 

– Fra å eliminere risikofaktorer i barn og unges 
liv til å få barn og unge til å tørre å ta risiko i 
sin utvikling til å skape gode liv og bli aktive 
samfunnsborgere. 

– Strategien tar inn over seg at det alltid vil 
være barn og unge som har behov for indivi-
duelle tiltak. Disse vil få spesialiserte tiltak og 
bistand med høy faglig kvalitet. 

– Behov og løsninger skal ikke lenger define-
res og skapes av profesjonelle alene, men i en 
samskapingsprosess med innbyggere. 

Trondheim kommune har også benyttet «Fler-
faglig blikk» som arbeidsmodell for samarbeid 
mellom barne- og familietjenestene, fysio- og 
ergoterapitjenestene og barnehager siden 2009. 
«Flerfaglig blikk» er en tverrfaglig satsing på 
kompetanseheving og tidlig innsats i barne-
hagene. Barnehagene følges opp i to år. Det er 
en koordinator fra PP-tjenesten som har ansva-
ret for informasjon, rekruttering og oppfølging. 
Ut fra kapasitet har det vært om lag to nye 
barnehager i året som har fått tilbud om opp-
start. 
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– se på hvordan de pedagogiske virkemidlene i 
direktoratene kan samordnes bedre gjennom 
prosjektet Bedre tverrsektorielt samarbeid (BTS) 

– kartlegge situasjonen for andre yrkesgrupper i 
barnehage, skole og SFO og vurdere hvilket 
ansvar og hvilke oppgaver ulike profesjoner 
bør ivareta, samt foreslå tiltak for å styrke de 
ulike yrkesgruppenes situasjon i barnehage, 
skole og SFO

Regjeringen forventer

– at kommuner og fylkeskommuner arbeider 
målrettet for en felles kultur for samarbeid på 
tvers av tjenestene for å gi barn og unge som 
trenger det, et helhetlig tilbud 
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7  Et bedre statlig støttesystem

Regjeringen vil at barn og unge med behov for 
særskilt tilrettelegging skal få rask og god opp-
følging. Barnehager, skoler og det lokale støtte-
systemet har den viktigste rollen når det gjelder å 
fange opp og følge opp barn og elever med behov 
for særskilt tilrettelegging. Samtidig er det nød-
vendig å styrke det statlige støttesystemets evne 
til å bidra til at alle barn og elever får bedre til-
passede tilbud i et inkluderende fellesskap. 

7.1 Det statlige støttesystemet skal 
bidra til inkluderende fellesskap

Det statlige støttesystemet for barnehager og sko-
ler i utdanningssektoren består av Utdannings-
direktoratet, fylkesmannen og Statped. 

Utdanningsdirektoratet har ansvar for tilsyn 
og regelverk, rammeplan og læreplaner, eksamen 
og prøver, kunnskapsgrunnlag og utviklingstiltak 
på barnehage- og opplæringsområdet. Direktora-
tet forvalter en rekke ordninger som skal støtte 
opp om utviklingsarbeidet i kommuner og fylkes-
kommuner, for eksempel videreutdanningstilbud, 
oppfølgingsordningen med Veilederkorps, regio-
nal ordning for kompetanseutvikling på barne-
hageområdet og desentralisert ordning for 
kompetanseutvikling på opplæringsområdet. 

Fylkesmannen skal informere og veilede om 
nasjonale mål, strategier og tiltak og legge til rette 
for kvalitets- og kompetanseutvikling på barne-
hage- og opplæringsområdet. I dette arbeidet er 
rollen i den regionale og den desentraliserte ord-
ningen for kompetanseutvikling særlig viktig. 
Videre skal fylkesmannen veilede om og føre til-
syn med etterlevelse av regelverket. Fylkes-
mannen er også klageinstans for enkeltvedtak 
etter barnehageloven og opplæringsloven. 

Det er viktig at Utdanningsdirektoratet og 
fylkesmannen har inkludering som grunn-
leggende premiss i arbeidet med å veilede og gi 
støtte til kompetanseutvikling og barnehage- og 
skoleutvikling. Det innebærer at tiltak må utvikles 
med tanke på alle barn og elever, enten det gjelder 
rammer for det fysiske eller det psykososiale 
miljøet, det pedagogiske tilbudet eller andre sider 

ved utviklingsarbeidet. Allmennpedagogiske og 
spesialpedagogiske virkemidler må ses i sammen-
heng for å støtte arbeidet med inkluderende 
fellesskap lokalt. 

Utdanningsdirektoratet skal styrke utviklings-
arbeidet innenfor det spesialpedagogiske området 
og se det i sammenheng med utviklingsarbeidet 
for øvrig, jf. 7.4.4 i dette kapitlet. Direktoratet skal 
også styrke arbeidet med å utvikle kunnskap om 
spesialpedagogikk og inkludering, jf. kapittel 3. 
Veiledning og tilsyn er viktige virkemidler for å 
følge med på at regelverket blir fulgt opp i praksis. 
Utdanningsdirektoratet, fylkesmannen og kom-
munen som barnehagemyndighet må legge prin-
sippet om inkludering til grunn når de skal veilede 
og føre tilsyn med utviklingen i barnehager og 
skoler. 

Regjeringen vil styrke kompetansen til ansatte 
i barnehager og skoler og i det lokale støtte-
systemet, slik at de blir bedre i stand til å fore-
bygge, fange opp og følge opp alle barn og elever. 
Det innebærer at det blir lagt vekt på å bedre kom-
petansen innenfor spesialpedagogikk og på hvor-
dan tilbudene kan tilpasses bedre innenfor et 
inkluderende fellesskap. Regjeringen vil blant 
annet vurdere hvordan den desentraliserte ord-
ningen og den regionale ordningen samt opp-
følgingsordningen kan videreutvikles, og om det 
er behov for andre ordninger for å ivareta kompe-
tansebehov på det spesialpedagogiske området, jf. 
kapittel 5. 

Statped er den statlige spesialpedagogiske 
støttetjenesten for kommuner og fylkeskommu-
ner. Statped har spisskompetanse og tilbyr tjenes-
ter innenfor fagområdene syn, hørsel, kombinerte 
hørsels- og synsvansker (døvblindhet), sammen-
satte lærevansker, språk/tale og ervervet hjerne-
skade. Statped gir tjenester som gjelder samiske 
brukere, innenfor Statpeds fagområder. Statped 
har også spisskompetanse og tilbyr tjenester 
innenfor tegnspråk og alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK). Statped gir også tjenester 
direkte til barn, elever og voksne, for eksempel 
deltidsopplæring eller foreldreopplæring i tegn-
språk. Statped utvikler tilpassede læremidler og 
læringsressurser innenfor virksomhetens fag-
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områder. I tillegg driver Statped Skådalen skole 
for døvblindfødte elever. Statped skal bidra til å 
spre kunnskap og kompetanse om tilpasset og 
inkluderende utdanning for barn, unge og voksne 
med behov for særskilt tilrettelegging. Videre 
skal Statped bidra til, og være en pådriver for, at 
universiteter og høyskoler utvikler forskning og 
erfaringsbasert kunnskap på det spesialpedago-
giske området.1 Virksomheten er i dag styrt av 
Utdanningsdirektoratet.

Regjeringen mener det er behov for å beholde 
Statped som en statlig støttetjeneste som bistår 
kommuner og fylkeskommuner med tjenester 
innenfor små og særlig spesialiserte fagområder. 
Statped blir videreført som statlig virksomhet, 
men regjeringen vil gjøre endringer for å oppnå 
en mer målrettet innsats fra Statped. Dette kapit-
let dreier seg i hovedsak om endringer i Statped. 

7.2 Status og utfordringer for Statped

Fra 2012 til 2016 gjennomgikk Statped en omorga-
nisering fra elleve kompetansesentre med ansvar 
for hvert sitt fagfelt, til én virksomhet med fire 
flerfaglige regionsentre. Formålet var at Statped 
skulle arbeide flerfaglig, og at brukerne skulle ha 
én dør inn til Statped. Et annet mål med omorgani-
seringen var å avgrense Statpeds oppgaver mot 
oppgavene til pedagogisk-psykologisk tjeneste 
(PP-tjenesten) for å unngå overlapp mellom tje-
nestene. Det ble slått fast at Statped etter avtale 
skal bistå kommunen eller fylkeskommunen i 
saker hvor:
– kommunen eller fylkeskommunen kan doku-

mentere at de har utredet og iverksatt tiltak 
uten å få ønskede resultater

– kommuner og fylkeskommuner åpenbart ikke 
kan forventes å ha kompetanse

– Statped mener det bør bygges kompetanse 
lokalt

Evalueringen av omorganiseringen av Statped 
viser at det fortsatt er overlapp mellom arbeidet 
som gjøres i Statped og i PP-tjenesten.2 Det vil si 
at Statped gir tjenester til noen kommuner på 
områder som mange andre kommuner håndterer 
selv. Videre peker evalueringen på at Statped har 
lykkes med å innføre et sentralisert inntaks-
system, «én dør inn», hvor alle søknader fra ulike 
PP-tjenester blir vurdert. Det har ført til at Statped 
behandler søknader tverrfaglig, og at kommu-

nene får mer lik tilgang til tjenester fra Statped 
enn tidligere. Rapporten viser at det likevel fort-
satt er stor forskjell mellom kommuner når det 
gjelder hvor mye de bruker Statpeds tjenester. 

Årsakene til forskjellene er sammensatte, og vi 
har ikke full oversikt over hvorfor det er slik. Selv 
om Statped har fått «én dør inn» og behandler søk-
nader samlet, kan det være regionale forskjeller i 
praksis som ikke fanges opp gjennom det felles 
inntakssystemet. Det kan være at tjenestene fra 
Statped innebærer for eksempel reiser som 
enkelte kommuner ikke prioriterer på grunn av 
kostnadene de medfører.3 Videre er kommunene 
forskjellige blant annet når det gjelder areal, folke-
tall og tilgang på kompetanse, og behovene er 
ulike. 

Mye tyder på at PP-tjenestene med best kom-
petanse fra før bruker Statped mest.4 En nærlig-
gende forklaring på dette er at de med høy 
kompetanse i større grad klarer å fange opp utfor-
dringer de ser at de ikke har tilstrekkelig kompe-
tanse på selv. Statpeds tjenestetilbud er for lite 
kjent i noen kommuner. Når en kommune først 
benytter seg av Statpeds tjenester, velger den ofte 
å benytte Statped mer. Det tyder på at kommu-
nene ofte er fornøyd med tjenestene fra Statped, 
noe som støttes av Statpeds brukerundersøkelser. 

7.3 Forslag fra Hagen-utvalget og 
Nordahl-gruppen

Både Hagen-utvalget5 og Nordahl-gruppen6 har 
foreslått store endringer for Statped.

Hagen-utvalget foreslår å flytte ansvaret for å 
gi veilednings- og støttetjenester på det spesial-
pedagogiske området til fylkeskommunene og å 
overføre Statpeds andre oppgaver, primært forsk-
ning og utvikling av læremidler, til Utdannings-
direktoratet. Utvalget foreslår i tillegg å flytte 
ansvaret for drift av Skådalen skole for døvblind-
fødte til Oslo kommune. Nordahl-gruppen støtter 
forslaget om å flytte tjenestene til fylkeskommu-
nene og foreslår i tillegg at 300 av stillingene over-
føres til kommuner og fylkeskommuner. Nordahl-
gruppen foreslår videre at samisk spesialpedago-
gisk tjeneste flyttes til den nye fylkeskommunen 
Troms og Finnmark. 

1 Prop. 1 S (2018–2019) for Kunnskapsdepartementet.
2 Deloitte og Proba samfunnsanalyse 2017.

3 Deloitte og Proba samfunnsanalyse 2017.
4 Deloitte og Proba samfunnsanalyse 2017, Buland et al. 

2018.
5 Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene 

2018.
6 Nordahl et al. 2018.
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I høringsuttalelsene til Nordahl-gruppens rap-
port og Hagen-utvalgets utredning møter for-
slagene om Statped noe støtte, men mest mot-
stand. Generelt er det mange som bekrefter at det 
er behov for at kompetansen kommer nærmere 
barna og elevene. Samtidig er det mange som 
utrykker bekymring for at spisskompetansen vil 
bli fragmentert og forvitre dersom stillingene flyt-
tes fra Statped til fylkeskommunene. Mange påpe-
ker at det er nødvendig med et nasjonalt system 
som ivaretar de mest lavfrekvente vanskeom-
rådene. Mange er enige i at organiseringen og 
forhold ved Statped bør diskuteres, men mener 
konsekvensene av ekspertgruppens forslag må 
utredes bedre. Tendensen er at fylkesmennene 
uttrykker skepsis til forslaget, mens de fleste 
fylkeskommunene støtter det. Blant kommunene 
er det flest som ikke støtter forslaget. KS mener 
det er viktig at kommunene og fylkeskommunene 
får tilgang på kompetanse som det er urealistisk at 
hver av dem skal ha. KS peker også på at Statpeds 
kompetanse ikke bør spres jevnt utover, men sam-
les i enheter som er store nok til å ivareta gode 
fagmiljøer. De fleste svar fra PP-tjenester er imot 
ekspertgruppens forslag, mens universiteter og 
høyskoler er delte i sine tilbakemeldinger. Blant 
organisasjoner og privatpersoner får forslaget så 
godt som ingen støtte.

7.3.1 Regjeringens vurdering

Regjeringen vil beholde Statped som et statlig 
støttesystem som kan bistå kommunene og 
fylkeskommunene på områder der vi ikke kan for-
vente at kommunene har kompetanse selv. Det er 
nødvendig for å ivareta fagmiljøene på de mest 
spesialiserte fagområdene. Mange fagområder er 
for små til at fagmiljøene kan fordeles på flere 
enheter enn dagens fire regioner i Statped. På 
noen områder har Statped landsdekkende tjenes-
ter fordi fagmiljøene og brukergruppene er så 
små at tjenestene må samles i færre enheter. 
Regjeringen mener derfor det ikke er tilrådelig å 
overføre ansvaret for små og spesialiserte fag-
områder til fylkeskommunene. Vi mener det like-
vel er nødvendig å gjøre endringer i Statped som 
bygger opp under målet om å bringe kompe-
tansen nærmere barna og elevene.

Det er to hovedutfordringer for Statpeds tje-
nesteyting som fører til at kompetansen kommer 
for langt unna barn og elever. På den ene siden 
når ikke Statped ut til alle kommuner som trenger 
deres kompetanse, og dermed når ikke kompetan-
sen frem til barna og elevene. På den andre siden 
gir Statped tjenester til enkelte kommuner som de 

bør kunne håndtere selv.7 Dette innebærer at 
mange kommuner mangler kompetanse de burde 
ha for å kunne være tett på barn og elever for å 
fange opp og følge opp behov så tidlig som mulig. 
Det må være tilstrekkelig kompetanse i og tett på 
barnehager og skoler, slik at alle barn og elever 
får den hjelpen de trenger.

Flere kommuner bør med andre ord opp-
arbeide seg kompetanse slik at de blir i stand til å 
håndtere det ansvaret de har for alle barn og 
elever. På samme tid må flere kommuner benytte 
seg av Statpeds tjenester når de har behov for 
spisskompetanse på små og spesialiserte fag-
områder. 

Regjeringen vil gjøre det tydelig at Statped er 
en virksomhet som gir tjenester på områder hvor 
det er behov for særlig spesialisert kompetanse 
som vi ikke kan forvente at kommuner og fylkes-
kommuner har selv. Samtidig vil vi ha en stor 
satsing på å bygge kompetanse i kommuner og 
fylkeskommuner slik at de blir i stand til å fange 
opp og følge opp alle barn på en god måte. 

Regjeringen mener at endringene i Statped og 
kompetanseheving i kommuner og fylkeskommu-
ner, sammen med andre tiltak i denne meldingen, 
vil føre til at barnehager og skoler gir et bedre til-
rettelagt tilbud til alle barn og elever. Figuren 
nedenfor illustrerer tre ulike nivåer for behov for 
tilpasning og tilrettelegging og hvem som skal 
bidra til å gi et godt tilbud til alle barn og elever 
innenfor et inkluderende fellesskap. Denne tre-
delingen må ses i sammenheng med tredelingen 
av tiltak rettet mot barn og elever som i ulik grad 
har behov for tilrettelegging, slik det er beskrevet 
i kapittel 3 og illustrert i figur 3.2 i samme kapittel.

Det ordinære tilbudet omfatter alle barn og 
elever og må være godt tilpasset og inkluderende 
(nivå 1 i figur 7.1). For å få god kvalitet på det ordi-
nære tilbudet og lykkes med å skape et inklude-
rende fellesskap er det nødvendig med god 
kompetanse i barnehager og skoler og et godt 
samarbeid i laget rundt barna og elevene. PP-
tjenestens, og andre tjenesters, forebyggende 
rolle er viktig i denne sammenhengen.

Mange barn har i kortere eller lengre perioder 
behov for særskilt tilrettelegging. Det kan inne-
bære tilrettelegging innenfor det ordinære til-
budet, for eksempel gjennom intensiv opplæring, 
eller det kan være nødvendig med særskilte tiltak, 
som spesialpedagogisk hjelp eller spesialunder-
visning (nivå 2 i figur 7.1). Kommuner og fylkes-
kommuner må kunne tilrettelegge godt for barn 

7 Agenda Kaupang 2017, Deloitte og Proba samfunnsanalyse 
2017.
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og elever med behov for særskilt tilrettelegging. 
For å få til dette er det nødvendig at det er god 
spesialpedagogisk og annen relevant kompetanse 
i barnehager og skoler, i tillegg til at de må få 
støtte fra PP-tjenesten og resten av laget rundt 
barna og elevene. PP-tjenestens arbeid innebærer 
både vurderinger av om den enkelte trenger sær-
skilte tiltak, og støtte til å tilrettelegge lærings-
miljøet slik at alle kan få et inkluderende tilbud. 

Noen barn har varige, omfattende eller særlig 
komplekse behov for tilrettelegging (nivå 3 i figur 
7.1). Det er viktig at barnehager, skoler og PP-tje-
neste har god kompetanse for å kunne ivareta 
denne gruppen i et inkluderende fellesskap. Det 
vil i tillegg som regel være behov for at Statped 
inngår i laget rundt disse barna og elevene og 
bidrar med sin spisskompetanse slik at de kan få 
et godt tilrettelagt tilbud. Det vil også ofte være 
behov for et godt samarbeid med både kommune-
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for å 
skape et godt og koordinert lag rundt disse barna 
og elevene.

Resten av dette kapitlet vil omhandle følgende 
temaer:
– et tydeligere og mer avgrenset mandat for 

Statped

– endret organisering og styring av Statped, til-
passet det nye mandatet

– prosess for endringene av Statped og for 
kompetansebyggingen i kommuner og fylkes-
kommuner

– særskilte temaer: Samisk spesialpedagogisk 
støtte (SEAD) og samarbeid mellom Statped 
og helsesektoren

7.4 Et tydelig mandat for Statped

Regjeringen vil tydeliggjøre og avgrense Statpeds 
mandat både når det gjelder tjenestene Statped 
skal tilby, og når det gjelder Statpeds bidrag til 
kompetansespredning og til kunnskapsutvikling. 

7.4.1 Statpeds tjenester

Statpeds tjenester skal bidra til at barn og elever 
med varige, omfattende eller særlig komplekse 
behov skal få et godt tilpasset tilbud i et inklude-
rende fellesskap. Statped skal gi tjenester til kom-
muner og fylkeskommuner på små og særlig spe-
sialiserte spesialpedagogiske fagområder innen-
for syn, hørsel, ervervet hjerneskade og kombi-

Figur 7.1 Innsats rettet mot tre nivåer av behov

Barnehager, skoler, 
PP-tjenesten og 

resten av laget 
rundt

Barnehager, skoler, 
PP-tjenesten og 

resten av laget 
rundt

Barnehager, skoler, 
PP-tjenesten, 

resten av laget 
rundt og Statped

Inkluderende
fellesskap Barn og 

elever med 
varige og omfat-
tende eller særlig 

komplekse behov for 
særskilt tilrettelegging

Barn og elever med behov for 
særskilt tilrettelegging

Alle barn og elever har behov for et tilpasset tilbud
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nerte hørsels- og synsvansker (døvblindhet). 
Innenfor flere av disse fagområdene bør kommu-
ner og fylkeskommuner ha grunnleggende kom-
petanse, for eksempel når det gjelder å legge til 
rette for hørselshemmede. Det er imidlertid nød-
vendig at Statped har spisskompetanse og tilbyr 
tjenester innenfor disse områdene. 

Kommuner og fylkeskommuner bør ha kom-
petanse til å gi et godt tilrettelagt tilbud til barn og 
elever med språk- eller talevansker og sammen-
satte lærevansker. Det er likevel nødvendig at 
Statped kan bidra med spisskompetanse i særlig 
komplekse saker der barn og elever trenger 
varige og/eller omfattende tiltak. Et eksempel kan 
være barn og elever med behov for alternativ og 
supplerende kommunikasjon (ASK).

Statped skal fortsatt gi tjenester til kommuner 
og fylkeskommuner innenfor tegnspråk. Statped 
skal også fortsatt ha ansvar for deltidsopplæring i 
tegnspråk og kurs i tegnspråk for foreldre og 
søsken. Tegnspråk er et offisielt språk i Norge, og 
opplæring i tegnspråk regnes som ordinær språk-
opplæring, ikke som spesialundervisning. En del 
tegnspråkbrukere trenger likevel særskilt tilrette-
legging og spesialundervisning på grunn av van-
sker de har i tillegg til hørselstapet. Regjeringen 
vil vurdere hvordan tilbudet innenfor tegnspråk 
best skal ivaretas for å styrke tegnspråkets posi-
sjon og samtidig ivareta mangfoldet blant tegn-
språkbrukere. 

Skådalen skole for døvblindfødte er organisert 
under Statped. Lokalene i Skådalen er ikke lenger 
egnet til skoledrift. Kunnskapsdepartementet har 
inngått en avtale med Oslo kommune om leie av 
arealer. Staten vil drive skolen videre i et nytt til-
bygg på Vetland skole. 

7.4.2 Statpeds bidrag til 
kompetansespredning på det 
spesialpedagogiske området

Å spre kompetanse til kommuner og fylkeskom-
muner vil fortsatt være et viktig arbeid for Statped 
fremover innenfor de fagområdene som ligger i 
mandatet for Statpeds tjenester. I en overgangs-
periode på fem år skal Statped bli endret i takt 
med kompetansebygging i kommuner og fylkes-
kommuner. I denne perioden er det viktig at 
Statped bidrar til å overføre kompetanse på områ-
der som kommuner og fylkeskommuner skal 
håndtere selv.

I tillegg til å arbeide for kompetanseheving i 
kommuner og fylkeskommuner kan Statped fort-
satt bidra i de spesialpedagogiske utdanningene 
ved universiteter og høyskoler dersom det er 

behov for spisskompetansen deres. På den måten 
kan Statped bringe praksisnær kompetanse inn i 
utdanningene, samtidig som samarbeidet kan 
bidra til at Statpeds ansatte holder seg faglig opp-
datert. Det er likevel universiteter og høyskoler 
som har ansvaret for både innhold i og finansier-
ing av utdanningene. 

7.4.3 Statpeds bidrag til kunnskapsutvikling

Statped arbeider i dag med forskning og utvikling 
(FoU) innenfor spesialpedagogikk. Statped initie-
rer, driver og finansierer forskningsprosjekter, i 
tillegg til at virksomheten bidrar i forskning som 
drives av universiteter og høyskoler. Statped er 
ikke en forskningsinstitusjon. For at forskningen 
skal holde høy kvalitet, er det viktig at forsknings-
miljøene er store nok og at forskningsmidlene er 
konkurranseutsatt. Regjeringen vil stimulere til 
større og sterkere miljøer innenfor universiteter 
og høyskoler for forskning på det spesialpedago-
giske området. Statped skal ikke lenger forske 
eller finansiere forskning. Vi vil opprette et nytt 
senter for forskning på spesialpedagogikk og 
inkludering. Senteret vil få i oppgave å forske 
både på små og sårbare grupper og på mer gene-
relle spesialpedagogiske problemstillinger. Se 
kapittel 3 for en nærmere beskrivelse av satsingen 
på forskning innenfor spesialpedagogikk. 

Selv om Statped ikke selv skal forske, bør uni-
versiteter og høyskoler samarbeide med Statped. 
Statped har god kontakt med de som arbeider tett 
på barna og elevene og kan gi relevante innspill 
om hva det trengs mer kunnskap om. Statped skal 
være en pådriver for forskning innenfor spesial-
pedagogikk og særlig på små og sårbare områder 
der det er behov for ny kunnskap. Det er også vik-
tig at Statped bidrar med å omsette forskning til 
god praksis ved å basere tjenestene sine på opp-
datert, forskningsbasert kunnskap. Slik kan kom-
muner og fylkeskommuner få tilgang til kunnskap 
gjennom støtte og veiledning fra Statped. 

Statped bidrar i dag i kommuners og fylkes-
kommuners utviklingsarbeid innenfor både smale 
og brede spesialpedagogiske problemstillinger, 
inkludert arbeid for bedre inkludering. Statens 
bidrag til utvikling i barnehager og skoler skal 
være på et overordnet nivå. Kommuner og fylkes-
kommuner har selv ansvaret for å drive konkret 
utviklingsarbeid alene eller i samarbeid, også på 
det spesialpedagogiske området og når det gjel-
der arbeid for bedre inkludering. 

Selv om Statped ikke skal ha ansvar for 
utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske områ-
det, er det viktig at de utvikler tjenestene sine 
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videre i tråd med oppdatert og forskningsbasert 
kunnskap samt praktisk erfaring. Slikt utviklings-
arbeid handler om å utvikle nye arbeidsmåter som 
gjør tjenestene bedre. 

Statped har i dag ansvar for å utvikle, produ-
sere og veilede om bruk av læremidler og lærings-
ressurser for tegnspråkbrukere (blant annet fil-
mer) og for blinde og svaksynte (blant annet lyd-
bøker og punktskrift). Utdanningsdirektoratet vil 
få i oppdrag å utrede hvordan produksjonen av 
slike læremidler og læringsressurser best kan 
organiseres fremover. 

7.4.4 Konsekvenser av endret mandat

Et avgrenset mandat gir rom for å styrke Statpeds 
arbeid opp mot de brukerne som trenger deres 
spisskompetanse mest. Når det blir tydeligere hva 
Statped kan bidra med, kan det også gjøre at 
tjenestene blir bedre kjent og tilgjengelige, og at 
det blir mer lik praksis i hele landet. 

Det nye mandatet vil gjøre det tydeligere for 
kommuner og fylkeskommuner hva de kan få 
støtte til fra Statped, og hva de må bygge opp 
kompetanse på selv. Barnehager, skoler og lokale 
støttesystemer må være i stand til å fange opp og 
følge opp de fleste barn og elever med behov for 
særskilt tilrettelegging uten støtte fra Statped.

Kommunene og fylkeskommunene må bygge 
opp kompetanse for å kunne legge til rette for 
barn og elever med behov som er vanlige og opp-
trer ofte. Eksempler på dette er barn og elever 
med ADHD, lese- og skrivevansker, mate-
matikkvansker og atferdsvansker. Høy kompe-
tanse og koordinerte lokale støttesystemer med 
godt tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å 
gjøre kommuner og fylkeskommuner i stand til å 
hjelpe barn og elever med sammensatte og rela-
tivt komplekse utfordringer. Det vil likevel være 
noen barn og elever med særlig komplekse behov 
som gjør at det er nødvendig å innhente spesiali-
sert kompetanse fra Statped.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for et 
bredt apparat av virkemidler som skal ivareta 
både det allmennpedagogiske og det spesial-
pedagogiske området. Virkemidlene må være til-
passet mangfoldet blant barn og elever for å 
bygge opp under et inkluderende utdannings-
system. Regjeringen vil at Utdanningsdirektora-
tet styrker det overordnede utviklingsarbeidet 
innenfor spesialpedagogikk og spesialpedago-
gisk støtte.

Digitalisering og bruk av IKT i det pedago-
giske arbeidet er et eksempel på et felt hvor 
Utdanningsdirektoratet skal styrke utviklings-

arbeidet og ivareta hensynet til inkludering. På 
dette feltet skal direktoratet ta over noen opp-
gaver fra Statped. Fra 1. januar 2018 ble Senter 
for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet 
slått sammen, blant annet for at arbeidet med IKT 
i det pedagogiske arbeidet skal være integrert i 
det øvrige utviklingsarbeidet. Utviklingsarbeid på 
området digitalisering og pedagogisk bruk av 
IKT må også ha inkludering som et grunn-
leggende premiss. Utdanningsdirektoratet må ha 
hovedansvar for dette arbeidet slik at behovene 
innenfor det ordinære tilbudet blir sett i sammen-
heng med spesialpedagogiske behov i barne-
hager og skoler. Statped har opparbeidet seg god 
kompetanse på digitaliseringsfeltet. Det blir vik-
tig å ivareta denne kompetansen videre når direk-
toratet overtar ansvaret. Det er også avgjørende 
med et godt samarbeid mellom Statped og direk-
toratet i det videre arbeidet, slik at Statpeds 
kompetanse på små og særlig spesialiserte 
områder blir utnyttet.

Universiteter og høyskoler har ansvar for å 
tilby kompetansetiltak (etter- og videreut-
danning) til kommuner og fylkeskommuner. Det 
er allerede etablerte miljøer på sentrale områder, 
og disse kan styrke tilbudet sitt gjennom dialog 
med kommuner og fylkeskommuner om hva de 
har behov for. Det gjelder for eksempel Nasjonalt 
senter for lesing (lese- og skrivevansker og 
dysleksi), Nasjonalt senter for matematikk 
(matematikkvansker og dyskalkuli), Nasjonalt 
senter for læringsmiljø (bl.a. psykisk helse, livs-
mestring og mobbing), Nasjonalt utviklings-
senter for barn og unge (bl.a. atferdsproblemer) 
og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
(minoritetsspråklige).

Et avgrenset mandat gir rom for å redusere 
størrelsen på Statped. Regjeringen vil omdispo-
nere ressurser fra Statpeds virksomhet til kompe-
tansebygging i kommuner og fylkeskommuner. 
Ressursene som blir frigjort når vi reduserer 
Statpeds virksomhet, skal derfor brukes til 
kompetansetiltak for kommuner og fylkeskommu-
ner. Det vil være særlig sentralt å bygge kompe-
tanse i PP-tjenesten. Se punkt 7.6 i dette kapitlet 
og kapittel 5 for en nærmere beskrivelse av 
kompetansetiltakene.

Avgrensningen av Statpeds mandat vil øke 
behovet for at informasjon, veiledere og ressurser 
er tilgjengelige for ansatte i barnehager og skoler, 
for foresatte og for ansatte i PP-tjenesten på 
områder som kommunene og fylkeskommunene 
skal håndtere selv. Utdanningsdirektoratet må ta 
et større ansvar for veiledning og formidling av 
kunnskap innenfor spesialpedagogikk. Det blir 
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nødvendig å gå opp grensene for hva slags infor-
masjon og hva slags veiledere og ressurser hen-
holdsvis Statped og direktoratet skal ha ansvar 
for. 

7.5 Organisering og styring av Statped

7.5.1 Landsdekkende tjenester

Et redusert Statped med et tydelig avgrenset man-
dat gir mindre behov for regionale tilpasninger. 
Statped skal gi tjenester på samme nivå til alle 
kommuner og fylkeskommuner. Et smalere man-
dat gir videre behov for å utnytte kompetansen og 
fagmiljøene i landet sett under ett. Hele virksom-
heten skal ses samlet, og alle Statpeds fagområder 
skal organiseres i én flerfaglig og landsdekkende 
tjeneste. 

Statped skal fortsatt ha kontorer i regionene. 
Det er nødvendig for å beholde spisskompetansen 
i virksomheten og for å opprettholde kunnskap 
om ulike lokale forhold rundt om i landet som har 
betydning for hvordan Statped utfører tjenestene 
sine. Antallet og andelen ansatte i Oslo skal ikke 
øke.

En samlet landsdekkende tjeneste er en 
videreutvikling av det arbeidet som er gjort i 
Statped de senere årene. Statped har allerede ett 
samlet inntakssystem og flere landsdekkende 
tjenester, og dette gjør at både kommuner og 
fylkeskommuner og brukergruppene kan for-
holde seg til én virksomhet fremfor mange spesia-
liserte enheter. Statped skal videreutvikle både 
spisskompetansen og det flerfaglige arbeidet 
innenfor rammene av én landsdekkende enhet. 

7.5.2 Styringsmodell for Statped

Styringen av Statped er i dag delegert til Utdan-
ningsdirektoratet. Kunnskapsdepartementet vil 
trekke delegeringen tilbake slik at Statped blir 
styrt direkte av departementet. Det er i tråd med 
hovedregelen i økonomiregelverket for staten, 
som sier at statlige virksomheter skal være 
direkte underlagt et departement. 

Samarbeidet mellom Utdanningsdirektoratet 
og Statped må videreutvikles innenfor den nye 
styringsmodellen. Statpeds rolle i arbeidet med 
kompetanseheving i kommuner og fylkeskommu-
ner må henge sammen med de øvrige tiltakene 
som settes i gang. Direktoratet vil ha et overord-
net ansvar for disse tiltakene. Videre må 
endringene i Statped gjennomføres i takt med 
kompetanseutviklingstiltakene som direktoratet 
også har et overordnet ansvar for. 

7.6 Prosess for endringene i Statped  
og for kompetansebygging i 
kommuner og fylkeskommuner 

Regjeringen tar sikte på at ny styringsmodell med 
direkte styring fra Kunnskapsdepartementet vil 
gjelde fra 1. januar 2020. 

Andre endringer for Statped vil ta lengre tid. I 
dag mangler mange kommuner og fylkeskommu-
ner kompetanse på områder som vi forventer at 
de skal håndtere selv fremover. Det vil ta tid å 
bygge opp nødvendig kompetanse. Regjeringen 
legger derfor opp til at endringene for Statped og 
kompetansebygging i kommunene skal skje paral-
lelt over en femårsperiode. 

Utvikling av kompetansetiltakene må skje i 
dialog med kommuner og fylkeskommuner slik at 
de blir utformet i tråd med behovene, og slik at 
kompetansebygging lokalt skjer i takt med 
endringene i Statped. Det er nødvendig at kom-
muner og fylkeskommuner kartlegger behov, 
prioriterer kompetanseutvikling og samarbeider 
om å utvikle, dele og vedlikeholde kompetanse. 
Kunnskapsdepartementet vil samarbeide med KS 
om videre prosess, jf. kapittel 5. 

Ressursene som omdisponeres fra Statpeds 
virksomhet, vil inngå i varige tiltak for kompe-
tansebygging i kommuner og fylkeskommuner. 
Det er likevel viktig å understreke at etter over-
gangsperioden skal kommunene og fylkes-
kommunene hver for seg eller i samarbeid ha opp-
arbeidet seg tilstrekkelig kompetanse. De skal 
planlegge og ha strukturer for å vedlikeholde 
kompetansen, og de skal ha utviklet et godt tverr-
faglig samarbeid slik at de er i stand til å møte 
behovene til barn og elever som de ikke lenger 
kan få støtte til fra Statped. Kunnskapsdeparte-
mentet vil i samarbeid med KS vurdere hvordan 
arbeidet skal koordineres slik at kommuner og 
fylkeskommuner kan samarbeide effektivt regio-
nalt.

I overgangsperioden må Statped opprettholde 
og utvikle tjenestene rettet mot barn og elever 
med varige, omfattende eller særlig komplekse 
behov for tilrettelegging. Det er nødvendig å ha 
dialog med kommuner og fylkeskommuner for å 
konkretisere grensegangen mellom hva Statped 
skal bistå med, og hva kommuner og fylkeskom-
muner må håndtere selv. Dialogen med kommu-
ner og fylkeskommuner vil derfor være sentral i 
utviklingen av Statped fremover. Kunnskaps-
departementet vil legge opp til en utvidet bruker-
medvirkning, der kommuner og fylkeskommuner 
får både innvirkning på og ansvar for utviklingen 
av Statped. 
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Regjeringen er opptatt av at tilbudet til barn og 
elever med behov for særskilt tilrettelegging skal 
være godt også i overgangsperioden. Derfor er 
det nødvendig at Statped i denne perioden tilbyr 
støtte- og veiledningstjenester på områdene som 
kommuner og fylkeskommuner på sikt skal hånd-
tere selv. Det er viktig å få til en sammenheng mel-
lom disse tjenestene og kompetansekartleggin-
gen og kompetansebyggingen som må foregå i 
kommuner og fylkeskommuner. 

Regjeringen vil følge med på hvordan omleg-
gingen av Statped og kompetansebygging i kom-
muner og fylkeskommuner fungerer. Utdannings-
direktoratet vil derfor få i oppdrag å lyse ut en 
følgeevaluering av prosessen.

Oppfølgingsordningen er en ordning for kom-
muner som over tid ikke oppnår ønsket utvikling 
på sentrale områder i opplæringen. Gjennom ord-
ningen får disse kommunene tilbud om statlig 
støtte og veiledning for en periode på to år. Regje-
ringen mener at det er behov for å bygge videre 
på denne ordningen for å fange opp og følge opp 
kommuner og fylkeskommuner som trenger 
støtte til å utvikle bedre inkluderende fellesskap 
og gi gode tilpassede tilbud. Se kapittel 5 for en 
nærmere beskrivelse av tiltak for kompetanse-
heving og oppfølging rettet mot kommuner og 
fylkeskommuner. 

7.7 Samisk spesialpedagogisk støtte 
(SEAD)

Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) er en del 
av Statped og er i dag organisert under Statped 
Nord. SEAD har et landsdekkende ansvar for å gi 
tjenester til samiske brukere innenfor Statpeds 
fagområder. SEAD kan bistå kommuner og fylkes-
kommuner med å legge til rette for samiskspråk-
lige barn og elever med behov for særskilt tilrette-
legging. 

I Nordahl-rapporten foreslås det at SEADs 
oppgaver blir overført til den nye fylkeskommu-
nen Troms og Finnmark med landsdekkende 
ansvar. Forslaget må ses i sammenheng med 
forslaget i samme rapport om å flytte Statpeds tje-
nester til fylkeskommunene. Regjeringen vil ikke 
flytte Statpeds tjenester til fylkeskommunene, 
fordi det er behov for et nasjonalt støttesystem på 
små og spesialiserte områder. I tråd med dette 
blir SEAD opprettholdt som en landsdekkende 
tjeneste innenfor Statped. 

De som jobber med samiske barn og elever 
med behov for særskilt tilrettelegging, må ha 
både samisk og spesialpedagogisk kompetanse. 

Vi kan ikke forvente at alle kommuner har slik 
kompetanse. Norge har et særskilt folkerettslig 
ansvar for å ivareta samenes rettigheter. 

Regjeringen mener det vil være behov for at 
SEAD arbeider videre med tjenester på spesial-
pedagogiske områder av mer generell karakter, i 
motsetning til Statped for øvrig. SEAD vil derfor få 
et eget mandat for tjenestene sine som skal utar-
beides i den femårige overgangsperioden for 
endringene i Statped. Arbeidet med SEADs man-
dat og utvikling av støttetjenesten må ses i 
sammenheng med kartlegging av behov og 
kompetanseutvikling på det spesialpedagogiske 
området i kommuner og fylkeskommuner, jf. 
kapittel 5. I prosessen må det avklares en arbeids-
fordeling og utvikles gode samarbeidsstrukturer 
mellom SEAD og kommuner og fylkeskommuner. 
I løpet av femårsperioden vil også organiseringen 
av SEAD bli vurdert. 

Målet er at riktig kompetanse blir tilgjengelig 
for samiske barn og elever med behov for særskilt 
tilrettelegging, og at de får et tilfredsstillende 
pedagogisk tilbud i tråd med kravene i barne-
hageloven og opplæringsloven. Dette gjelder også 
kravene i barnehageloven som gjelder samisk 
språk og kultur og kravene til opplæring i og på 
samisk etter opplæringsloven.

SEAD må samarbeide med Samisk høgskole 
og særlig med Nasjonalt senter for samisk i opp-
læringen for å sikre et sterkt samisk fagmiljø, 
kunnskapsutvikling på området og en god sam-
menheng mellom det allmennpedagogiske og det 
spesialpedagogiske feltet. SEAD og Samisk høg-
skole, inkludert det nasjonale senteret, har felles 
lokaler i Kautokeino. Det gir gode rammer for 
samarbeidet.

7.8 Samarbeid mellom Statped og 
helsesektoren

Det er nødvendig å tydeliggjøre grensene mellom 
helsesektoren og Statpeds tjenester.8 Samtidig er 
det et behov for å forbedre samarbeidet mellom 
Statped og spesialisthelsetjenesten slik at barn, 
unge og voksne som trenger hjelp, kan få sømløse 
og godt koordinerte tjenester. Statped har i dag 
avtalefestet samarbeid med helseforetakene, men 
det er store forskjeller mellom regionene når det 
gjelder hvordan samarbeidet er, og hva det samar-
beides om. Det fører til ulik tilgang på kompe-
tanse og tjenester i ulike deler av landet. 

8 Deloitte og Proba samfunnsanalyse 2017.
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Kunnskapsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet vil sette ned en arbeids-
gruppe som skal gjennomgå samarbeidet mellom 
Statped og spesialisthelsetjenesten og foreslå 
endringer som gir en klar ansvarfordeling og et 
bedre tverrfaglig samarbeid. Det samlede statlige 
tilbudet skal også bli mer oversiktlig for kommu-
ner, fylkeskommuner og brukergrupper. Målet er 
at de som har behov for tjenester fra Statped og 
spesialisthelsetjenesten, får gode, samordnede tje-
nester til rett tid, og at det blir gitt et likeverdig 
tjenestetilbud i hele landet. 

7.9 Regjeringens tiltak og 
forventninger

Regjeringen vil:

– beholde Statped som en statlig virksomhet som 
skal styres direkte av Kunnskapsdeparte-
mentet

– videreutvikle Statped slik at hele virksomheten 
blir sett under ett og gir landsdekkende, fler-
faglige tjenester med kontorer i regionene

– avgrense Statpeds mandat til å gjelde tjenester 
og kompetansespredning på små og særlig 
spesialiserte fagområder og i svært komplekse 
saker

– overføre ressurser fra Statped til kompetanse-
tiltak rettet mot kommuner og fylkeskommu-
ner, med særlig vekt på PP-tjenesten

– lyse ut et oppdrag om å følgeevaluere proses-
sen for omlegging av Statped og kompetanse-
bygging i kommuner og fylkeskommuner

– utrede hvordan produksjonen av læremidler 
og læringsressurser skal organiseres 

– opprettholde Samisk spesialpedagogisk støtte 
(SEAD) som en del av Statped, og gi SEAD et 
særskilt mandat som skal utarbeides i over-
gangsperioden for endringene i Statped

Regjeringen forventer:

– at kommuner og fylkeskommuner kartlegger 
sine kompetansebehov i lys av endringene for 
Statped, og at de sørger for å skaffe seg nød-
vendig kompetanse selv eller i samarbeid med 
andre 
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8  En skolefritidsordning for alle 

Hver dag går over 150 000 barn på skolefritidsord-
ningen (SFO). På første trinn er det 82 prosent 
som går på SFO på landsbasis. For mange barn 
har SFO i stor grad overtatt for «leken i gata» de 
første skoleårene. Det gjør SFO til den største fri-
tidsarenaen for mange barn. Sammen med skolen 
og deltakelse i frivillige organisasjoner, er SFO 
den viktigste arenaen for barn i småskolealder for 
å knytte vennskap og oppleve fellesskap.

SFO er et frivillig tilbud. Samtidig innebærer 
den store oppslutningen en mulighet til å se SFO 
som en del av det helhetlige tilbudet til barna, i 
sammenheng og samarbeid med barnehage og 
skole og andre relevante tjenester i kommunen. 
SFO skal være en viktig arena for lek, kultur og 
fritidsaktiviteter. Inkludering i SFO handler om at 
alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal 
kunne delta, og at innhold i og organisering av til-
budet skal bidra til at alle barn kan føle seg betyd-
ningsfulle i fellesskapet.

SFO har sin egenart og sine tradisjoner som vi 
skal ta vare på. SFO skal ha et rikt tilbud av lek, 
kultur og fritidsaktiviteter, og ikke bare være et 
sted barn får tilsyn. Regjeringen ønsker å bidra til 
et løft for SFO gjennom å innføre en nasjonal 
rammeplan. Regjeringen vil samtidig sikre at det 
fortsatt skal være mulig å gjøre ulike priorite-
ringer og retningsvalg lokalt. Det viktige er at alle 
SFO-er skal gi god kvalitet i tilbudet, ikke at ord-
ningen skal være likest mulig fra sted til sted.

Selv om mange går på SFO i dag, er det store 
variasjoner mellom kommuner og mellom områ-
der i kommunene i hvor mange barn som går på 
SFO. Noen av disse variasjonene kan skyldes at 
prisen er for høy for enkelte familier. Derfor vil 
regjeringen innføre en nasjonal ordning med 
redusert foreldrebetaling. Vårt mål er at alle som 
ønsker det, skal ha mulighet til å gå på SFO.

SFO er viktig for alle barn, og kan være særlig 
viktig for sårbare barn. SFO kan bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller og bidra til bedre inkludering av 
minoritetsspråklige barn. Samtaler, aktiviteter og 
lek med andre barn i SFO kan bidra til tilhørighet, 
og til at barna for eksempel utvikler bedre sosiale 
ferdigheter, bedre helse og bedre ferdigheter i 
norsk. Et bevisst forhold til hvordan man bekjem-

per diskriminerende holdninger, og et kontinuer-
lig arbeid for å skape et inkluderende sosialt 
fellesskap der mangfoldet anerkjennes og respek-
teres, vil være sentralt for både ansatte og barn.

Et godt samarbeid mellom SFO og andre 
offentlige tjenester er avgjørende for at alle barn 
skal bli sett og få den hjelpen de trenger raskt, og 
for å forebygge utfordringer. SFO er viktig for å 
skape en felles kultur for inkludering og tidlig inn-
sats. Tilbudet bør legges til rette slik at alle barn 
kan delta innenfor et inkluderende fellesskap. 
Barn med behov for særskilt tilrettelegging skal 
ha gode vilkår for å delta, trives og utvikle seg i 
SFO. Regjeringen vil innføre gratis SFO for barn 
på 5.–7. trinn med behov for særskilt tilrette-
legging.

Regjeringen viser til at Stortinget i anmod-
ningsvedtak nr. 65 av 16. november 2016 ba regje-
ringen gjennomføre en nasjonal evaluering av 
SFO og følge den opp med en stortingsmelding.1

Regjeringen har valgt å følge opp anmodningsved-
taket gjennom omtalen av SFO i denne stortings-
meldingen.

8.1 Utfordringsbildet

8.1.1 Store variasjoner mellom kommunene

For første gang på 16 år ble det i 2018 gjennom-
ført en nasjonal evaluering av SFO.2 Evalueringen 
Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle, viser at det 
er stor variasjon mellom kommunene, både når 
det gjelder hvordan kommunene prioriterer, hvor-
dan SFO-ene er organisert, hva slags innhold de 
har, hva slags kompetanse de ansatte har, hvordan 
ulike grupper barn inkluderes og hva foreldrene 
må betale for tilbudet. Evalueringen viser at varia-
sjonen i utforming, innhold, målsettinger og kvali-
tet ikke nødvendigvis er koblet til prisen. Man-
glende nasjonale rammer gir SFO-ledere og 
ansatte få verktøy for arbeidet i SFO.3 

1 Innst. 69 S (2016–2017).
2 Wendelborg et al. 2018.
3 Wendelborg et al. 2018.
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Siden begynnelsen av 2000-tallet har det blitt 
stadig flere barn som går på SFO. Men det er 
store variasjoner på landsbasis, også mellom 
trinn. Det er en klar sammenheng mellom folke-
tall i kommunen og andelen som benytter seg av 
SFO-tilbudet. I de små kommunene er det flere 
som slutter på SFO på andre trinn. I enkelte kom-
muner kan det gjennomsnittlig være mange barn 
som går på SFO, samtidig som det er enkelte 
områder i kommunen hvor nesten ingen barn går 
på SFO.

Evalueringen peker videre på at mange kom-
muner gir et godt SFO-tilbud til barna og har 
klare pedagogiske planer sentralt (fra kommu-
nen) eller lokalt (ved SFO-en). Andre steder ser 
tilbudet ut til å være mer preget av å være et sted 
der barna får tilsyn. I evalueringen ble det også 
funnet et tydelig skille i kommunenes syn på SFO. 
Noen kommuner ser på SFO som en arena for 
læringsstøttende aktiviteter i tett sammenheng 
med skolens faglige program, mens andre kom-
muner ser på SFO som en arena for frilek og fritid 
hvor barnas daglige valg og egne initiativer står 
sentralt. Temaer som omsorg og trygghet inngår i 
de fleste kommunale planer, både i SFO-er som 
vektlegger læringsstøttende aktiviteter og de som 
legger vekt på fritidsaktiviteter. Hvor mye kom-
munen vektlegger omsorg og trygghet varierer 
fra sted til sted.

8.1.2 Økonomi kan stenge barn ute fra SFO

Det er en rekke årsaker til hvorfor det er forskjel-
lig hvor mange som går på SFO fra sted til sted. 
Evalueringen peker på at den viktigste grunnen til 
at foreldre tar barna ut av SFO, er at barna ikke 
lenger ønsker å gå der.4 SFO skal være en frivillig 
ordning. Større barn som ønsker å være hjemme, 
være med venner eller gå på andre aktiviteter, bør 
ha mulighet til det dersom foreldrene også vil det.

Mellom 30–40 prosent av foreldrene som har 
tatt barna ut av SFO, oppgir at tilbudet er for dyrt. 
Kommunene fastsetter selv nivået på foreldrebeta-
ling. Foreldrebetalingen kan ikke være høyere 
enn de utgiftene kommunen faktisk har til SFO. 
Gjennomsnittlig foreldrebetaling for SFO var for 
skoleåret 2018/19 kr 2 470 i måneden for 20 timer 
i uken (hel plass) og kr 1 532 i måneden for 10 
timer i uken (deltid).5 Det var kun i 14 kommuner 
det kostet over kr 3 000 i måneden for hel plass. I 
250 kommuner kostet det kr 1 500 eller mindre for 
deltid. Mange kommuner har imidlertid ordnin-

ger for søskenmoderasjon, ulike behovsprøvde 
moderasjonsordninger og/eller friplasser.

Evalueringen peker på store forskjeller i hvil-
ken pris foreldrene må betale, og i hva som inngår 
i prisen. I ytterkant kan variasjonen i pris utgjøre 
en forskjell på så mye som 44 000 kroner i året. 
Også forskjellen mellom mer normalt prisede 
SFO-er (mellom 1 500 og 3 000 kroner i måneden) 
kan utgjøre så mye som 16 500 kroner for ett barn 
i SFO per år. 78 prosent av SFO-ene krever kost-
penger i tillegg til den vanlige betalingen, ifølge 
evalueringen. Det er også forskjeller fra kom-
mune til kommune når det gjelder om SFO tar 
ekstra betalt i feriene.

Det er mye som tyder på at andre strukturelle 
forhold kan ha betydning for hvor mange barn 
som går på SFO. Kommuner som har få barn i 
SFO, er stort sett utkantkommuner med store 
avstander. Evalueringen gir ikke svar på hvorfor 
det er slik. Ifølge NAV har steder som er spredt og 
tynt befolket flere innbyggere som er delvis ledige 
enn tettbygde strøk.6 At få går på SFO kan derfor 
skyldes det lokale arbeidsmarkedet, og større 
andel hjemmearbeid eller deltidsarbeid blant for-
eldrene.

8.1.3 Folkehelseutfordringer

Tidlig innsats er nødvendig for å bygge et godt 
grunnlag for god helse hele livet. SFO er en viktig 
arena for tidlig innsats og forebygging av blant 
annet livsstilsrelaterte sykdommer. De fleste nor-
ske barn og unge har det bra og har gjennomgå-
ende god helse, men andelen barn og unge som 
ikke er tilstrekkelig fysisk aktive, er økende. Over 
300 000 barn og unge i Norge fyller ikke helse-
messige minimumsanbefalinger om fysisk aktivi-
tet.7 

Stadig flere barn og unge rapporterer om psy-
kiske helseutfordringer. Forebygging, blant annet 
gjennom tiltak for et godt miljø i barnehage, skole 
og SFO, er sentralt. Det er også en tydelig sam-
menheng mellom fysisk aktivitet og bedre mental 
helse blant barn og unge.8

Grunnlaget for et godt kosthold legges i 
barneårene. Den nasjonale evalueringen av SFO 
peker på at de fleste SFO-er har et måltid i starten 
av SFO-tiden etter skolen, men hva dette måltidet 
består av, varierer mye. Det er imidlertid mange 
foreldre som ikke er fornøyd med mattilbudet. 

4 Wendelborg et al. 2018.
5 Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

6 Statistikken er knyttet til deltidssysselsatte som ønsker 
mer arbeid. Handal 2009.

7 Hansen et al. 2019.
8 Biddle og Asare 2011.
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Omtrent halvparten av foreldrene er delvis eller 
helt enig i at måltidet i SFO er sunt og variert. Det 
er også rundt 20 prosent som ikke mener at mål-
tidet er variert, og 14 prosent som mener at mål-
tidet ikke er sunt.9 Ifølge en undersøkelse 
gjennomført på oppdrag fra Forbrukerrådet, er én 
av tre foreldre ikke fornøyd med mattilbudet i 
SFO.10

8.1.4 Foreldre til barn med behov for 
særskilt tilrettelegging er mer 
misfornøyde enn andre

Barn med behov for særskilt tilrettelegging kan 
oppleve hindre for å delta og bli inkludert, og kan 
ha behov for å bli fulgt opp tettere og få tilpas-
ninger for å kunne gå på SFO på lik linje med 
andre. Den nasjonale evalueringen viser at for-
eldrene til barn med behov for særskilt tilrette-
legging er mer misfornøyde med SFO-tilbudet 
enn andre foreldre. Særlig gjelder dette spørsmål 
om bemanningen, kompetansen og aktivitets-
tilbudet.

En stor andel av SFO-ledere og ansatte mener 
at de har godt samarbeid med skolen om barn 
med behov for særskilt tilrettelegging. Foreldrene 
tegner et langt mer negativt bilde, der en tredjedel 
mener at samarbeidet ikke er godt, og en tredje-
del mener samarbeidet er godt. Foreldre til barn 
med behov for særskilt tilrettelegging opplever 
ofte at barna ikke blir inkludert. Dette skjer oftere 
i SFO enn i skolen.

Evalueringen av SFO viser at de ekstraressur-
sene barnet har i skolen, ofte ikke følger med over 
i SFO selv om barnet har behov for det. På grunn 
av lite ressurser, både faglig og bemannings-
messig, får ikke disse barna den oppfølgingen de 
trenger i SFO.11

8.1.5 Foreldrebetaling for SFO på 5.–7. trinn 
oppleves som urettferdig

53 prosent av foreldrene som har barn med behov 
for særskilt tilrettelegging på 5.–7. trinn, og som 
har svart på undersøkelsen i evalueringen av SFO, 
sier at de betaler på linje med øvrige foreldre. 4 
prosent svarer at de har redusert foreldrebetaling, 
og 43 prosent svarer at de har friplass. Rundt 36 
prosent av SFO-lederne oppgir at SFO er foreldre-
betalt også for elever med særskilte behov på 5.–7. 
trinn. Om lag 25 prosent sier at elever med sær-

skilte behov har friplass eller får plassen dekket 
av kommunen. Innenfor en kommune og innenfor 
en enkelt SFO kan det variere om disse elevene 
har foreldrebetalte plasser. De resterende, om lag 
40 prosent, sier at SFO-en ikke har barn med 
behov for særskilt tilrettelegging på 5.–7.trinn. 

Evalueringen peker på at flere av foreldrene til 
barn med behov for særskilt tilrettelegging på 5.–
7. trinn mener at det er urettferdig at de har en 
ekstra økonomisk belastning som andre foreldre 
slipper. Det avhenger av hvor de bor, om de må 
betale for en slik SFO-plass. SFO-tilbudet opp-
leves ikke i samme grad som frivillig for disse for-
eldrene. De må for eksempel ha SFO-plass for 
sine barn over flere år enn andre foreldre må, for 
å kunne jobbe i full stilling. Den økonomiske kost-
naden som SFO innebærer, kan være særlig 
vanskelig for foreldre til barn med nedsatt funk-
sjonsevne, i og med at de oftere har betalings-
problemer enn øvrige foreldre med barn i samme 
aldersgruppe.12 

8.1.6 Uklar anvendelse av regelverket etter 
syvende trinn

Ungdommer med store behov for særskilt tilrette-
legging vil kunne ha behov for et tilbud tilsva-
rende SFO som vedvarer gjennom ungdoms-
skolen og videregående opplæring. I undersøkel-
sen Spørsmål til Skole-Norge våren 2019 svarer 
om lag 35 prosent av kommunene og 44 prosent 
av fylkeskommunene at de har etablert et tilbud 
etter skoletid for elever med særskilte behov på 
8.–10. trinn eller videregående.13 Til sammen 92 
skoler oppgir at de har opprettet tilbud for denne 
gruppen elever. Svarene indikerer at tilbudet er 
mest utbredt i Sør- og Vest-Norge. 97 prosent opp-
gir at slike ordninger ikke er foreldrebetalt. Hen-
vendelser til departementet viser at foreldre til 
barn og unge med behov for særskilt tilrette-
legging opplever at det er uklart hvilket regelverk 
som gjelder for slike tilbud, særlig når det gjelder 
foreldrebetalingen, ettersom slike tilbud ikke er 
regulert av opplæringsloven.

Regjeringen viser til anmodningsvedtak 906 av 
31. mai 2018, der Stortinget blant annet ba regje-
ringen legge frem en stortingsmelding der det 
foretas en kartlegging av om det er store forskjel-
ler i praksis mellom kommuner og fylkeskommu-
ner, når det gjelder skolefritidsordning/tilbud 

9 Wendelborg et al. 2018.
10 Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet 2018.
11 Wendelborg et al. 2018.

12 Tøssebro og Paulsen 2014.
13 Undersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Antallet fylkes-

kommuner som har besvart undersøkelsen er lavt. Rogde, 
Daus et al. 2019.
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etter skoletid fra fjerde årstrinn til og med videre-
gående skole, herunder innhold i tjenestene og 
egenbetaling fra foreldrene.14 Stortingets vedtak 
har bakgrunn i spørsmål om rettighetene til barn 
med utviklingshemning. I undersøkelsen Utdan-
ningsdirektoratet har foretatt, har det blant annet 
av personvernhensyn ikke vært spurt om 
utviklingshemning, men om barn og unge med 
særskilte behov.

8.1.7 SFO brukes ikke som virkemiddel 
i integreringspolitikken

Evalueringen av SFO viser at SFO i svært liten 
grad brukes som virkemiddel og arena for inklu-
dering av minoritetsspråklige barn, ut over at 
barna får anledning til å bruke språket sitt når de 
er i SFO. SFO har i liten grad organisert noe for-
melt opplegg rundt disse barna eller gjort spesi-
fikke tilpasninger for å støtte opp under for 
eksempel barnas språkutvikling. Evalueringen 
viser at effekten av SFO trolig kan økes gjennom 
en mer strategisk bruk i integrerings- og inklude-
ringssammenheng.15

8.2 Innhold og aktiviteter

SFO er i dag et tilbud for barn på 1.–4. trinn og for 
barn med behov for særskilt tilrettelegging på 1.–
7. trinn. Kommunen har en plikt til å ha et SFO-til-
bud på disse trinnene, men barna har ikke rett til 
plass. Kommunen har stor frihet i utformingen av 
tilbudet og har anledning til å ta betalt for SFO-
plassene.

St.meld. nr. 40 (1992–93) … vi smaa, en Alen 
lange og St.meld. nr. 55 (1996–97) Om skolefritids-
ordningen la grunnlaget for hva SFO er i dag, og 
for regelverket som gjelder for SFO.16 

Formålet til SFO er å legge til rette for lek, kul-
tur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, 
funksjonsnivå og interesser hos barna.17 SFO skal 
gi barna omsorg og tilsyn. Barn med nedsatt funk-
sjonsevne skal gis gode utviklingsvilkår. Formålet 
har betydning både for hvordan kommunen og 
SFO-er planlegger tilbudet, og for hvordan de 
gjennomfører det. Bestemmelsene vil videre 
påvirke både innholdet, bemanningen og loka-
lene, og hvordan barna gis mulighet til å ha inn-
virkning på tilbudet.

Regjeringen er opptatt av at SFO er en viktig 
fritidsarena for alle barn. God omsorg og til-
strekkelig tilsyn er ikke alene nok for å oppfylle 
formålet med SFO.

Opprinnelig ble det lagt vekt på at skolefritids-
ordningene skulle ha et sosialpedagogisk per-
spektiv, altså at tilbudet skulle ses i sammenheng 
med samfunnet for øvrig. Kommunene måtte der-
med tilrettelegge tilbudet i samarbeid med sko-
len, barnevernet, sosialsektoren og andre som 
arbeider med forebyggende tiltak for barn og 
familier som har særlige behov for støttetiltak. 
Dette formålet kommer ikke direkte til uttrykk i 
opplæringsloven § 13-7, men følger av andre 
bestemmelser og regelverk, som for eksempel 
helse- og omsorgstjenesteloven, barnevernsloven 
og sosialtjenesteloven, jf. kapittel 6. 

Stoltenberg-utvalget har foreslått å innføre 
obligatorisk heldagsskole for alle elever på 1.–4. 
trinn, med en rammeplan som angir rammer for 
fysisk aktivitet, ulike fritidsaktiviteter, leksehjelp 
og fordypning i læringsaktiviteter, men som også 
gir betydelig rom for frilek i de timene som ikke 
går med til undervisning i fag.18 Regjeringen går 
ikke inn for obligatorisk heldagsskole, men vil 
opprettholde SFO som en frivillig ordning og 
utvikle tilbudet videre.

Regjeringen ønsker å videreføre dagens for-
mål for SFO slik det fremgår av opplæringsloven. 
Regjeringen vil presisere hva dette formålet skal 
bety for praksis i virksomhetene, ved å gjennomgå 
lovens bestemmelser om SFO og innføre en nasjo-
nal rammeplan for SFO. Regjeringen legger til 
grunn at rammeplanen skal bygge på gjeldende 
rett. Det er ikke ønskelig å innskrenke kommune-
nes handlingsrom mer enn det som følger av ram-
mene i dagens regelverk. Det skal utvikles støtte- 
og veiledningsmateriell til den nasjonale ramme-
planen som skal støtte SFO-ene i arbeidet med 
kvalitetsutvikling. Regjeringen vil benytte eksis-
terende forskriftshjemmel i opplæringsloven slik 
at rammeplanen blir en forskrift til opplærings-
loven § 13-7.

8.2.1 Verdigrunnlaget for SFO

Formålsparagrafene i barnehageloven og opp-
læringsloven omtaler verdigrunnlaget for barne-
hager og skoler. Barnehager og skoler skal bygge 
på grunnleggende verdier i kristen og huma-
nistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 
menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, neste-
kjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Dette 

14 Innst. 377 S (2017–2018).
15 Wendelborg et al. 2018.
16 Ot.prp. nr. 60 (1997–98).
17 Opplæringsloven § 13-7. 18 NOU 2019: 3.
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er verdier som kommer til uttrykk i ulike reli-
gioner og livssyn og som er forankret i menneske-
rettighetene, blant annet barnekonvensjonen. 
Videre skal barnehager og skoler fremme demo-
krati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering, og barn og elever skal ha med-
ansvar og rett til medvirkning. 

SFO har ikke en egen formålsbestemmelse, 
og SFO omfattes ikke av formålsparagrafen i opp-
læringsloven ettersom SFO-virksomheten ikke 
regnes som «opplæring» i lovens forstand. Regje-
ringen mener det er uheldig om det etterlatte inn-
trykket er at mange av de grunnleggende verdi-
ene for barnehage og skole ikke gjelder for SFO. 
Regjeringen ønsker å tydeliggjøre at de delene av 
verdigrunnlaget som er felles for barnehage og 

skole, også gjelder for SFO, og ønsker å presisere 
dette i regelverket.

Friskoler og andre private grunnskoler er ikke 
pålagt å ha SFO. Friskoler kan ikke bruke av stats-
støtten for skoledrift til å drive SFO. Mange fri-
skoler har likevel etablert foreldrebetalt SFO for 
elevene ved skolen. Disse friskolene er ikke 
underlagt regelverket for SFO i opplæringsloven.

Regjeringen vil ikke innføre endringer i fri-
skoleloven som pålegger friskolene å gi et tilbud 
om SFO, og den nasjonale rammeplanen vil derfor 
ikke gjelde for SFO-er ved friskoler eller andre 
private grunnskoler. Rammeplanen for SFO og 
støtte- og veiledningsmateriellet vil likevel kunne 
tas i bruk av friskolene og være nyttig i deres 
arbeid med å utvikle kvaliteten i SFO.

Boks 8.1 Formålsparagrafene i skole og barnehage

Barnehagelovens formålsparagraf – § 1. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, og fremme læring og danning som grunnlag 
for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk 
arv og tradisjon, slik som respekt for menneske-
verdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlig-
het, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier 
som kommer til uttrykk i ulike religioner og livs-
syn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring 
og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle 
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og for-
utsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og 
respekt, og anerkjenne barndommens egen-
verdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og 
læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal 
fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering.

Opplæringslovens formålsparagraf – § 1-1. Formålet 
med opplæringa

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i sam-
arbeid og forståing med heimen, opne dører 

mot verda og framtida og gi elevane og lær-
lingane historisk og kulturell innsikt og for-
ankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande 
verdiar i kristen og humanistisk arv og tradi-
sjon, slik som respekt for menneskeverdet og 
naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgje-
ving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg 
kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og 
som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennska-
pen til og forståinga av den nasjonale kulturar-
ven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mang-
fald og vise respekt for den einskilde si over-
tyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og 
vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunn-
skap, dugleik og holdningar for å kunne meistre 
liva sine og for å kunne delta i arbeid og felles-
skap i samfunnet. Dei skal få utfalde skapar-
glede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kri-
tisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 
medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og 
lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 
utfordringar som fremjar danning og lærelyst. 
Alle former for diskriminering skal motarbei-
dast.
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8.2.2 Lek, kultur og fritidsaktiviteter

Lek i SFO

Regjeringen mener det er viktig at leken har en 
stor plass i SFO. Gjennom lek kan barna utvikle 
vennskap, de blir inkludert i fellesskapet og de 
utvikler språket. I leken kan barnet utforske og 
samhandle med andre, utfolde seg, bruke fanta-
sien og være kreativ. 

SFO kan gjerne også tilby aktiviteter som er 
spesifikt rettet mot at barna skal lære mer om 
ulike temaer eller utvikle ulike ferdigheter 
(læringsstøttende aktiviteter). Det betyr imidler-
tid ikke at SFO bør bli mer lik skolen. Støtte- og 
veiledningsmateriellet som skal utvikles må støtte 
opp om hvordan leken kan stimulere barn på alle 
områder for deres utvikling, både sosialt, moto-
risk, språklig og kognitivt, og det må gi veiledning 
om læringsstøttende aktiviteter gjennom lek. 
Barn kan lære mer gjennom leken dersom de er 
omgitt av voksne som veileder og bistår, og som 
sørger for at alle barn som ønsker det, blir inklu-
dert i leken. Læringen som skjer i SFO, skal ikke 
vurderes og måles opp mot konkrete kompetanse-
mål, men kan være et ekstra bidrag til barnas 
utvikling. Samtidig vil det ofte kunne være tette 
koblinger mellom enkeltfag (for eksempel de 
praktisk-estetiske fagene) og aktivitetene i SFO. I 
tråd med formålet med SFO bør slik læring skje 
gjennom lekpregede aktiviteter. Dette forutsetter 
at personalet aktivt planlegger aktivitetene, følger 
opp og veileder barna.19

Kultur

Regjeringen ønsker at kultur fortsatt skal ha stor 
plass i SFO, og at det skal være en del av formålet 
med SFO. Gjennom kunst og kultur kan barna få 
estetiske erfaringer, oppleve eget skapende arbeid 
og utforske sin kreativitet. Barna skal delta aktivt, 
og de skal få støtte til å skape egne kunstneriske og 
kulturelle uttrykk. Kulturelle aktiviteter i SFO kan 
være koblet til en lang rekke uttrykksformer og 
fagområder, som design og redesign20, billedkunst 
og kunsthåndverk, musikk, dans og drama, språk 
og litteratur, film og foto.

Samarbeid med ulike kulturformidlere, enten 
det er på fast basis eller som avgrensede prosjek-

ter, beriker tilbudet i SFO. Mange SFO-er sam-
arbeider med lokale kulturskoler. Dette kan være 
alt fra at kulturskolen tilbyr individuell musikk-
undervisning (foreldrebetalt) i SFO-tiden til at 
kulturskolen bidrar med sin kompetanse inn i 
gruppebaserte aktiviteter i SFO.

Regjeringen vil legge til rette for samarbeid 
mellom kulturskolene, SFO-ene og frivilligheten. 
Kulturskole-aktiviteter som foregår i SFO-tiden, 
vil kunne styrke det kulturelle tilbudet i SFO. På 
denne måten vil regjeringen bidra til at flere barn 
får tilgang til kulturskolens tilbud, også barn fra 
lavinntektsfamilier.

Regjeringen tar sikte på å legge frem en stor-
tingsmelding om barne- og ungdomskultur høs-
ten 2020, hvor kulturskolen skal inngå. Den kultu-
relle skolesekken (DKS) vil være et annet sentralt 
tema i meldingen. Gjennom meldingen ønsker 
regjeringen å løfte frem kunst og kultur for, med 
og av barn og unge. Meldingen skal medvirke til å 
heve statusen til og kvaliteten på kunst og kultur 
som skapes for og formidles til barn og unge. 

Stortinget har bedt regjeringen legge frem en 
stortingsmelding om en styrket kulturskole for 
fremtiden.21 Ved å la kulturskolen inngå i stor-
tingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, vil 
regjeringen legge til rette for en god og grundig 

19 Brandlistuen et al. 2015, Lillard et al. 2013, Bratterud, 
Sandseter & Seland 2012, Øksnes 2010, Ang 2014, Änggård 
2007, Fisher et al. 2011.

20 Redesign er å lage nye gjenstander av brukte materialer. 21 Innst. 448 S (2016–2017).

Boks 8.2 Læring gjennom lek

Mange SFO-er arrangerer lekpregede aktivite-
ter med innhold som er tett knyttet opp til fag-
områder i skolen. Her er noen eksempler:
– Barna kan gå på Grublisklubb der de får 

bryne seg på små tenkeoppgaver som 
utfordrer både matematiske ferdigheter og 
logisk sans. 

– Hver dag møter barna dagens ord i garde-
roben. Hvem husker flest ord når fredagen 
kommer? Ordene er valgt ut i samarbeid 
med skolen.

– Med faste mellomrom er det Kodeklubb, 
der barna kan jobbe med animasjon eller 
med programmering av for eksempel robo-
ter.

– På våren er det sykkeluke med sykkeløvel-
ser i skolegården. Her er det mulighet til å 
ta «førerkort», øve på balanse, kjøre sikk 
sakk og utvikle andre ferdigheter. 
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behandling av dette sentrale kulturtilbudet for og 
med barn og unge. Samtidig gir det anledning til å 
se de ulike virkemidlene innenfor barne- og ung-
domskulturfeltet i sammenheng for at de i enda 
større grad skal kunne komme barn og unge til 
gode.

Fritidsaktiviteter

Regjeringen mener at SFO er en fritidsarena og at 
fritidsaktiviteter fremdeles skal være en viktig del 
av SFO. Dette vil også ha betydning for hvordan 
aktivitetene organiseres. Fritidsaktiviteter kan 
være organiserte aktiviteter barn normalt deltar i 
på fritiden, som idrett, korps, kor osv., eller det 
kan være den tiden barna har fri til å velge selv 
hva de vil gjøre. 

Mange SFO-er samarbeider med organisasjo-
ner, lag og lignende for å bidra til økt kvalitet og 
variasjon i aktivitetene. Dette kan for eksempel 
være samarbeid med idrettslag, det lokale korpset 
eller andre frivillige organisasjoner, eller det kan 
være samarbeid med praksiselever fra idrettsfag 
ved videregående skoler i nærheten. Slikt sam-
arbeid kan være et positivt bidrag til aktivitetene i 
SFO. Samtidig kan det være en god arena for fri-
villigheten til å presentere seg for barn. 

Regjeringen er positiv til samarbeid med pri-
vate og ideelle aktører som kan bidra til å gi et 
godt og variert aktivitetstilbud i SFO. Slike tilbud 
må bygge på verdiene i SFO og ta utgangspunkt i 
barnas behov og alder. Kommunen bør videre ha 

en bevisst holdning til hvordan slikt samarbeid 
kan gjennomføres på en mest mulig inkluderende 
måte, slik at det ikke bidrar til at foreldrene må 
betale mer, eller at noen barn blir ekskludert fra å 
delta i disse aktivitetene. Kommunen bør også 
bidra til at barn ikke utsettes for kommersielt 
press. Selv om opplæringslovens bestemmelse om 
reklamefrihet i skolen ikke direkte gjelder for 
SFO, vil bestemmelsen gjelde på skolens område, 
hvor SFO gjerne også foregår. Næringsdrivende 
skal også være forsiktige med å markedsføre seg 
på arenaer der barn oppholder seg, som skoler, 
SFO og andre fritidsarrangementer. Markeds-
føringslovens regler gjør at slike aktiviteter lett 
kan være ulovlig reklame.22 

8.2.3 Helsefremmende SFO

Regjeringen ønsker å støtte opp om at barne-
hagene, skolene og SFO-ene skal bidra til bedre 
folkehelse.

Det er viktig at barn bygger gode vaner tidlig. 
Et godt folkehelsearbeid har betydning for den 
enkelte og kan spare både enkeltpersoner og sam-
funnet for kostnader. Dårlig helse og livskvalitet i 
befolkningen har omfattende kostnader og kan 
gjøre det vanskelig å opprettholde velferdssam-
funnet over tid. Det er vanskeligere å gå på skole, 
å studere eller å være i arbeid når helsen er dårlig.

Boks 8.3 Samarbeid mellom kulturskole og SFO 

Mange kulturskoler samarbeider med skole og 
SFO. Den vanligste formen for samarbeid er at 
kulturskolen har undervisning i skolens lokaler 
i SFO-tiden. Men flere SFO-er samarbeider også 
med kulturskolen på andre måter, som et bidrag 
til bedre kvalitet på tilbudet i SFO.

Øystre Slidre kommune ønsket å styrke 
SFO-tilbudet gjennom å satse på kultur og et 
samarbeid med kulturskolen. Ansatte fra kultur-
skolen gjennomfører flere kulturelle aktiviteter i 
SFO-tiden på to av kommunens barneskoler, 
som en del av stillingen sin i kulturskolen. Rek-
tor ved Rogne skule forteller at de har hatt både 
sløyd og andre kunst- og håndverksprosjekter, 
sang og hallingdans, og at de får gode tilbake-
meldinger fra elevene. 

På Tøyen skoles SFO har de med penger fra 
Tøyenløftet leid inn instruktører fra kultur-
skolen i blant annet dans, drama og keramikk. 
De kulturelle aktivitetene utfordrer barnas krea-
tive sider og utvikler både grov- og finmotorikk. 
Kulturskolen bidrar også i den ordinære 
musikkundervisningen på Tøyen skole, og alle 
elevene får prøve seg på et instrument. SFO-
leder forteller at de har lært at barna trenger å 
bli kjent med ulike aktiviteter i SFO for å bli 
rekruttert til aktiviteter på fritiden. Samarbeid 
med kulturskolen og den lokale sportsklubben 
er derfor godt innarbeidet. 

22 Opplæringsloven § 9-6 og markedsføringsloven kapittel 4.
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Folkehelsemeldingen understreker at vi må 
gjøre mer for å forebygge at barn og unge får 
utfordringer med sin fysiske eller psykiske helse.23

SFO kan være en viktig arena i kommunens fore-
byggingsarbeid. SFO kan ha tiltak som retter seg 
mot alle barn, men også særlige tiltak som retter 
seg mot grupper eller enkeltbarn som har økt 
risiko for dårlig fysisk eller psykisk helse. Områder 
som særlig peker seg ut, er fysisk aktivitet, kost-
hold og et godt psykososialt miljø.

Fysisk aktivitet

Regjeringen vil legge til rette for økt fysisk aktivi-
tet i skole og SFO med mål om én times daglig 
fysisk aktivitet innenfor dagens timetall, uten at 
det går på bekostning av lærernes metodefrihet. 

Regjeringen viser til anmodningsvedtak nr. 
106 av 30. november 2017, der Stortinget ber 
regjeringen fremme sak for Stortinget om en ord-
ning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én 
time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens 
timetall.24 Regjeringen vil samle en rekke tiltak 
for økt fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO i 
satsingen Barn og unge i bevegelse.25

Det er naturlig at mye av barnas daglige 
fysiske aktivitet foregår i SFO-tiden. Fysisk aktivi-
tet vil være et tema i det støtte- og veilednings-
materiellet som skal utvikles til ny nasjonal 
rammeplan for skolefritidsordningen. 

Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene kan 
bidra til å forebygge mange ulike sykdommer, og 
organiseringen av hverdagen kan både fremme 
og hemme en fysisk aktiv livsstil. Det er derfor 
viktig at kommunen følger opp slik at SFO tilrette-
legger for at barna får anledning til å utfolde seg 
allsidig i fysisk aktivitet og lek.

Mat og måltidsglede

Regjeringen vil bidra med veiledning og kunnskap 
for bedre kosthold i SFO. I støtte- og veilednings-
materiellet som skal lages i tilknytning til ny nasjo-
nal rammeplan for SFO, vil mat og måltidsglede 
være et tema. Materiellet må ses i sammenheng 
med andre statlige tiltak for bedre kosthold blant 
barn og unge.

Med SFO gjerne både før og etter skolen kan 
dagen bli lang. Det bør derfor legges til rette for 
at barna kan spise både på skolen og på etter-
middagen i SFO. SFO er ikke pålagt å tilby mat, 
men bør som et minimum være organisert slik 
at barna kan spise maten de har med seg, i ro og 
fred. Kommunene bør også vurdere supple-
rende ordninger for barn som av ulike grunner 
ikke har med seg mat, eller som har glemt mat 
en dag. SFO-er som har åpent tidlig om 
morgenen, bør også være forberedt på å kunne 
tilby enkel mat til barn som kommer uten å ha 
spist frokost. 

Hvis barna får mat i SFO, bør denne maten 
være laget med utgangspunkt i Helsedirektoratets 
kostråd. Helsedirektoratet og Utdanningsdirekto-
ratet har i samarbeid utviklet nasjonale faglige 

23 Meld. St. 19 (2018–2019).
24 Innst. 51 S (2017–2018).
25 Prop. 1 S (2019–2020).

Boks 8.4 Uteplassen på Borge

På Borge SFO i Fredrikstad kommune finnes 
det ikke stygt vær. Isteden feires høljregnet med 
en vannfestival hver oktober. Er det solskinn 
bader de. Regner det, lager de demninger og 
har gjørmekjøkken. Hver værtype har egne kva-
liteter som åpner for nye aktiviteter.

I 15 år har uteplassen de kaller 1317 Skøvven
vært en permanent arena for lek og aktiviteter i 
skogen, som brukes hver dag, hele året. SFO 
har ingen lokaler innendørs om ettermiddagen. 
I tiden de er ute i skogen, er barna mer fysisk 
aktive og får utviklet sine grovmotoriske ferdig-
heter mer enn de ville gjort i lokaler inne eller i 
skolegården. SFO-leder forteller om barn som 

blir selvstendige, som lærer å ta ansvar og sam-
arbeide. «Det er mye som skal holdes orden på i 
skogen, det skal hogges ved og bæres vann», 
forteller han. «De ansatte blir nødt til å overlate 
mye av ansvaret til barna, og barna elsker det. 
Og så blir de fantastiske til å leke ute.»

I skogen finnes det en helårslavvo i tre, grue 
til matlaging, og en egen grønnsakhage. To 
dager i uken serveres det varmmat i SFO som 
elevene har laget selv, og hver dag baker de eget 
brød. Barna rullerer på å være med i matgruppa 
som forbereder maten i mat- og helse-salen 
under morgenåpningen, og fullfører den under 
åpen himmel på ettermiddagen. 
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retningslinjer for mat og måltider i skolen som 
også gjelder for SFO-er. 

Mat og måltider handler om mer enn bare 
kosthold og helse. Måltidene i SFO er en arena for 
sosialt samvær, gode opplevelser og måltidsglede. 
Å planlegge og lage mat kan også være en hygge-
lig aktivitet i SFO, der barna kan utforske ulike 
smaker, oppleve mat fra andre kulturer og oppleve 
samarbeid og mestring.

8.2.4 Kvalitetsutvikling

Regjeringen ønsker å støtte opp om kommunenes 
arbeid med å utvikle kvaliteten i SFO. Kvalitet i 
SFO er knyttet til både innhold og aktiviteter, orga-
nisering og fysiske rammer, kompetanse, inklude-
ring, hvordan barna trives i SFO, og hvor tilfredse 
foreldrene er med tilbudet. Kommuner som jobber 
godt med SFO, ser sammenhengene mellom bar-
nehagen, skolen og SFO. Dette krever at kommu-
nen kontinuerlig arbeider med å utvikle virksom-
hetene og evaluerer og justerer praksis i SFO-ene. 
Et viktig utgangspunkt er at ledelsen tenker på kva-
litet både når de organiserer, når de planlegger og 
når de følger opp SFO, og at barna møter felles kul-
tur og holdninger i alle kommunenes tjenester.

Kommunalt planarbeid for SFO

En rekke kommuner har, i tillegg til sine ved-
tekter om foreldrebetaling, oppholdstid og lig-
nende,26 gitt føringer for organisering og innhold i 
SFO gjennom for eksempel lokale rammeplaner 
eller kommunedelplaner. Slikt lokalt planarbeid er 
viktig for å gi lokalt eierskap til mål og tiltak, og 
det gir lokalpolitikerne mulighet til å styre inn-
hold i og organisering og drift av SFO. Selv om 
regjeringen nå innfører en nasjonal rammeplan, 
vil det fortsatt være kommunene som har ansva-
ret for SFO og det konkrete arbeidet for å utvikle 
kvaliteten i tilbudet. Den nasjonale rammeplanen 
skal gi rom for lokale variasjoner. Det vil frem-
deles være mulig å vektlegge ulike retninger for 
SFO, som for eksempel SFO som læringsstøt-
tende arena eller fritidsarena. Kommunen og SFO 
kan også vektlegge ulike temaer som fysisk aktivi-
tet eller kosthold. Mangfold er positivt og kan 
bidra til læring og innovasjon. Kommunene bør 
derfor ikke redusere sitt eget planarbeid for SFO-
virksomheten selv om det innføres en nasjonal 
rammeplan.

Kravene i opplæringsloven om et systematisk 
og kontinuerlig arbeid for å fremme helsen, 
miljøet og tryggheten til elevene gjelder også 
SFO. Alle ansatte ved skolen og SFO skal følge 
med på at barna har et trygt og godt miljø. Ledel-
sen ved SFO og i skolen må jobbe sammen for å 
planlegge arbeidet for et godt psykososialt miljø. 
De ansatte må få mulighet til å øke kompetansen 
sin, slik at de sikrer et godt og trygt miljø for 
barna. For eksempel bør SFO-ansatte diskutere 
sammen med skolen hvordan regler og reak-
sjoner skal praktiseres, slik at det blir god 
sammenheng mellom skolens ordensreglement 
og reglene i SFO. SFO bør også inkluderes når 
blant annet skolemiljø-programmer eller aktivite-
ter skal settes i gang. SFO-er som ikke drives i til-
knytning til en skole,27 må ha et eget kvalitets-
utviklingsarbeid for å kunne ivareta barnas rettig-
heter til et trygt og godt miljø.

Å etablere en god dialog med foreldre og 
avklare hva de kan forvente av SFO, bør være et 
ledd i arbeidet for å utvikle kvaliteten i tilbudet. 
Hvorvidt foreldrene opplever at SFO-tilbudet er 
godt, henger også sammen med hva slags infor-
masjon de får, og hvilke forventninger de har til 
tilbudet. Foreldrene bør involveres i planarbeidet i 
SFO, for eksempel gjennom foreldrerådets 

Boks 8.5 En jungel av mat på Olsvik

Olsvik SFO i Bergen kommune har deltatt i 
prosjektet Matjungelen, der barna har lekt seg 
til gode smaksopplevelser. «Ungene synes det 
er kjempegøy med aktiviteter som smaks- og 
sanseløyper, planting av frø og matlaging i 
SFO», forteller SFO-leder. «De har lært at det 
er lov å ikke like, men ikke lov å si æsj.» 
Temaer i Matjungelen er smak og positive 
matopplevelser, matlaging og måltidsglede, 
markedsføring og merking av mat og miljø-
hensyn, matutvalg og bærekraft.

Matjungelen er utviklet av den sosiale 
entreprenøren Folkelig AS med støtte fra 
Gjensidigestiftelsen og Helse- og omsorgs-
departementet. Tiltakspakken i Matjungelen 
inneholder blant annet opplegg for å heve 
kompetansen til de ansatte i SFO, slik at de 
blir bedre i stand til å lage sunn mat sammen 
med barna og snakke med barna om faglige 
temaer. Matjungelen startet opp som et pilot-
prosjekt i Hordaland, men blir i løpet av 2020 
tilgjengelig for SFO-er i hele landet.

26 Opplæringslovens krav om vedtekter for SFO, i § 13-7.
27 F.eks. frittstående eller private SFO-er, eller SFO-er som er 

en del av en kommunal barnehage.
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arbeidsutvalg (FAU) ved skolen eller kommunalt 
foreldreutvalg (KFU). Resultater fra foreldre-
undersøkelser kan inngå som kvalitetsindikator i 
evalueringen av virksomheten. I tillegg til at SFO 
bør gi god informasjon om tilbudet og aktivitetene 
i forkant, bør SFO gi informasjon til foreldrene om 
hva barna har opplevd i SFO. God dialog med for-
eldrene er særlig viktig for barn som av ulike 
grunner er sårbare eller har behov for særskilt til-
rettelegging. 

Som beskrevet i kapittel 2 er SFO viktig i over-
gangen mellom barnehage og skole. Mange barn 
starter i SFO noen uker før skolestart. SFO er ofte 
det første møtet barna har med skolens lokaler, 
skolens personale og mange av medelevene. 
Kommunen må legge til rette for at personalet fra 
SFO er en del av skolens aktive samarbeid med 
barnehagen for å forberede skolestart før barne-
hageåret avsluttes.28 Den første tiden etter som-
merferien må være godt planlagt. Informasjon om 
barn som trenger ekstra støtte i overgangen 
mellom barnehage og skole, bør også deles med 
de ansatte i SFO på samme vis som med lærere og 
andre yrkesgrupper i skolen. Ulike tiltak for å 
støtte barn med behov for særskilt tilrettelegging 
bør også inkludere barnets tid i SFO, og dermed 
de ansatte der. 

Gode arealer inne og ute

Gode lokaler og arealer inne og ute, tilgang til 
utstyr og materiell og en innredning som legger 

til rette for at barna kan leke og ha det fint 
sammen, er viktige bidrag til kvaliteten i SFO. 
Mange steder er det vanlig at skolen og SFO 
bruker de samme lokalene og det samme utstyret.
Det er viktig å ta hensyn til både skolens og 
SFOs behov, for at slikt sambruk skal fungere 
godt. Mange kommuner har funnet gode løs-
ninger, der klasserom er tilpasset SFOs behov og 
det er satt av plass til lek og ulike aktiviteter. Vi 
vet at lokalene og uteområdene har mye å si for 
hvor fysisk aktive barna er. SFO-tiden gir gode 
muligheter for fysisk aktiv lek utendørs. Der 
SFO har muligheter for det, bør det jevnlig være 
tilbud om friluftsliv, lek og aktiviteter i natur og 
ulendt terreng. 

8.2.5 Kompetanse

Regjeringen mener at kompetanse er en viktig 
faktor i arbeidet for bedre kvalitet i SFO. Det er 
ikke egne kompetansekrav for de ansatte i SFO, 
men kommunen må sørge for tilstrekkelig kompe-
tanse til å drive en forsvarlig virksomhet i tråd 
med regelverket. Det er viktig at kommunen som 
SFO-eier, og ledelsen ved SFO, verdsetter og 
anerkjenner den kompetansen de ansatte bringer 
med seg, og at de også bidrar til kompetanse-
heving. Mange ulike fagbakgrunner og erfaringer 
kan være vesentlig og verdifull kompetanse i SFO, 
og det er ikke bare pedagogisk bakgrunn som er 
relevant. 

Regjeringen mener at det er avgjørende at de 
ansatte har tilstrekkelig norskspråklig kompe-
tanse for at barna skal kunne utvikle norsk-28 Hogsnes 2016.

Boks 8.6 Et samlet blikk på skolemiljøet på Ila skole 

På Ila skole i Trondheim kommune jobber de 
helhetlig med barnas skolehverdag, og både 
undervisning og skolefritid er en naturlig del av 
skolen. Hele skolen jobber felles med å skape et 
trygt og godt skolemiljø. At det er samme tanker 
og verdier i hele skolen er sentralt. I år har de 
derfor relasjonskompetanse som satsingsom-
råde for kompetansehevingen av personalet i 
SFO. Det autoritative perspektivet, med gode 
relasjoner og balanse mellom kontroll og støtte, 
gjelder for både lærerne og de ansatte i SFO. 
Kartlegging av relasjonene gjøres på begge 
arenaer – både på trinnet og på SFO. Ser perso-
nalet noe som det er behov for å ta tak i, blir det 
et felles ansvar å løse utfordringene.

Ila SFO er skolens andre læringsarena der 
barna får utviklet sine evner innenfor blant 
annet samarbeid og sosial kompetanse. «Vi ser 
på SFO som en ressurs for å styrke barnet», for-
teller avdelingsleder for SFO. «Ikke minst er 
SFO en viktig arena for barna for å knytte venn-
skap gjennom samvær og lek.» 

Ila skole var vinner av Dronning Sonjas 
skolepris 2016. Juryen la vekt på at Ila skole har 
en tydelig, engasjert og målrettet ledelse som 
arbeider for å dyktiggjøre hele personalet i 
undervisning og SFO, for å nå målet om et godt 
og inkluderende skoletilbud for alle.
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ferdighetene sine, og for at ansatte skal kunne iva-
reta et godt samarbeid med foreldrene. Det er 
ikke innført nasjonale krav om de ansattes norsk-
ferdigheter i SFO slik det er for ansatte i barne-
hagen, men i mange kommuner er det innført 
slike krav lokalt. Kommunene bør legge til rette 
for norskopplæring for de som eventuelt ikke har 
gode nok ferdigheter til at de kan snakke godt 
med barna på norsk. I det samiske språkforvalt-
ningsområdet kan kommunen vurdere tilsvarende 
tiltak for samisk språk i SFO. Også ved andre 
skoler som har elever med vedtak om undervis-
ning i og på samisk, eller i og på tegnspråk, kan 
det vurderes om SFO-personalet bør få opplæring 
i disse språkene. 

En del kommuner har aktivt jobbet for at 
ansatte uten formell kompetanse skal kunne 
utdanne seg til barne- og ungdomsarbeider eller 
ta videreutdanning på universitets- og høyskole-
nivå. Erfaringer fra tidligere forsøk viser at 
kompetanseheving også bidrar til økt motivasjon 
hos de ansatte. Å heve kompetansen hos de 
ansatte i SFO bør være en del av kommunens 
strategiske arbeid. Ferdigheter, erfaringer og 
interesseområder hos de ansatte kan bidra til å 
øke kvaliteten på aktivitetene som tilbys barna. 
Når de ansatte har ulike typer kompetanse som 
utfyller hverandre, får barna oppleve mer varia-

sjon og bedre kvalitet i de aktivitetene som til-
bys. 

Ansatte som aktivt legger til rette for lek og 
gode aktiviteter, og som engasjerer seg i lek og 
samspill med barna, er viktige for at alle barn skal 
få mulighet til å bli inkludert. Dersom de ansatte 
skal bidra til læring gjennom lek, må de bli bevis-
ste på hvordan barn lærer gjennom lek. De må 
kunne bygge opp under denne formen for læring, 
for eksempel gjennom å tilrettelegge for leken og 
sørge for at alle barn blir inkludert.29

Mange SFO-er opplever at det kan være van-
skelig å holde på gode ansatte fordi stillings-
brøkene blir små. Noen steder blir ressursene i 
skolen og SFO sett i sammenheng, slik at ansatte i 
SFO blir brukt som ekstra ressurser i skolen. Slik 
blir det flere større eller hele stillinger og mindre 
utskiftning av personalet. Det finnes eksempler på 
at andre yrkesgrupper, som for eksempel verne-
pleiere og miljøarbeidere, har delte stillinger i 
skoler og SFO-er. Dette gir bedre kontinuitet for 
barna. De ansatte vet hvilke gleder og konflikter 
som har oppstått på skolen, og kan snakke med 
barna om det. De kan også fortelle lærerne om 
hva som skjedde i SFO dagen før, noe som kan 
påvirke læringsmiljøet for hele klassen. 

29 Wetso 2006, Jernes og Engelsen 2012, Karrebæk 2011.

Boks 8.7 Kompetanseheving for alle på Jåtten

I SFO ved Jåtten skole i Stavanger kommune 
satser ledelsen på personalets kompetanse. Alle 
ansatte har nå enten fagbrev eller treårig høy-
skole. 14 ansatte har utdannet seg til barne- og 
ungdomsarbeider i arbeidstiden med støtte fra 
kommunen. Kompetanse premieres med høy-
ere lønn og er en forutsetning for fast ansettelse 
på Jåtten. «Fagutdannelsen har gitt et grunnlag 
for at vi kan reflektere over egen praksis i felles-
skap», forteller SFO-leder. 

Hvert år velger SFO ut et nytt tema de skal 
jobbe med over tid. SFO-leder kan for eksempel 
bli gjort oppmerksom på kompetanser de kom-
mer til å trenge gjennom å delta i overførings-
møter med pedagogisk-psykologisk tjeneste 
(PP-tjenesten). Eksterne kursholdere, brukeror-
ganisasjoner og ulike kommunale tjenester har 
bidratt til deling av kunnskap om temaer som 
hørselshemning, traumer, språkkompetanse, 
elektiv mutisme, læringsmiljø og atferds-

vansker. «Men vi må ikke bare lære, vi må også 
trene», sier SFO-leder. Alle må velge seg ut noe 
de vil trene på, og trening foregår både indivi-
duelt og i fellesskap. 

Mange av de ansatte i SFO har kombinerte 
stillinger i skolen. God organisering av dagen er 
derfor viktig for å få tid til å utvikle kompetansen 
i fellesskap. Jåtten SFO har satt av et fast tids-
punkt hver uke for lærende møter, der de 
ansatte reflekterer over egen praksis. Denne 
møtetiden blir prioritert av både de ansatte og 
skoleledelsen, slik at SFO-ansatte ikke blir 
brukt som for eksempel vikarer i skolen i dette 
tidsrommet. Planlegging og praktiske spørsmål 
håndteres i egen møtetid i basene og felles for 
hele personalet hver uke, utenom de lærende 
møtene. 

At de ansatte er fornøyde med ordningen, 
viser seg blant annet gjennom en svært lav 
turnover de siste fem årene.
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Kompetansetiltakene i SFO bør ses i sammen-
heng med øvrig kompetanseutvikling på skolen. 
Både SFO og skolen kan ha nytte av at det settes 
av felles tid til å planlegge aktiviteter og årshjul. 
Der det er hensiktsmessig, kan ansatte i SFO og 
skole ha gjensidig utbytte av å delta på kompe-
tansetiltak sammen. Dette er særlig viktig i arbei-
det for inkludering og et godt psykososialt miljø, 
der felles mål, holdninger, praksis og kompetanse-
bygging på tvers av skole og SFO er en forut-
setning.

Ifølge opplæringsloven skal rektor til vanlig 
være leder av SFO. Ved mange større skoler og 
SFO-er vil det være egne SFO-ledere under rek-
tor, som igjen har mellomledere under seg (f.eks. 
base- eller trinnledere). De ansatte uten pedago-
gisk kompetanse vil kunne ha behov for pedago-
gisk veiledning. Regjeringen forventer at kommu-
nene vurderer om rektors pedagogiske kompe-
tanse er tilstrekkelig til å gi alle ansatte som behø-
ver det, slik veiledning, eller om også SFO-leder 
og/eller andre mellomledere bør ha pedagogisk 
kompetanse. Der det er små forhold, kan kommu-
nen vurdere å se veiledning og kompetanseheving 
i sammenheng på tvers av SFO-ene i kommunen, 
eller i samarbeid med nabokommuner.

8.3 Moderasjonsordninger

Regjeringen er opptatt av at SFO skal være tilgjen-
gelig også for de med lavest inntekt. Derfor vil vi 
innføre en nasjonal ordning for redusert foreldre-
betaling for lavinntektsfamilier.

Det er viktig at kommunene er oppmerk-
somme på hvordan foreldrebetalingen kan være 
en hindring for barn som ellers gjerne ønsker å 
delta i SFO. Dersom foreldrebetalingen er for høy 
for familiene, vil enkelte barn ikke få delta i det 
fellesskapet og den læringen som følger med å 
delta i lek og aktiviteter i SFO. Å være ett av få 
barn i klassen som ikke går på SFO, kan bidra til å 
forsterke utenforskapet som barn i familier med 
lav inntekt kan oppleve. Kommunen bør arbeide 
for å forhindre systematiske forskjeller i hvilke 
barn som går på SFO.

Mange kommuner har innført ulike modera-
sjonsordninger. Flere kommuner har lavere pris 
for SFO for lavinntektsfamilier, søskenmodera-
sjon eller friplasser. Søskenmoderasjon er den 
vanligste moderasjonsordningen og brukes i om 
lag halvparten av kommunene. Om lag en femte-
del av kommunene har enten friplasser eller inn-
tektsgradering eller begge deler. Et fåtall kom-
muner har gratis heltidsplass eller deltidsplass 

for hele kommunen. Noen kommuner har gratis 
deltid for deler av kommunen eller for enkelt-
skoler, som særlige satsinger i områder med 
levekårsutfordringer. Regjeringen har blant 
annet støttet forsøk med gratis deltid i SFO i 
Drammen, Trondheim, Stavanger og Oslo. Dette 
er viktige tiltak for å gjøre det mulig for alle barn 
å gå på SFO. 

Regjeringen innfører fra høsten 2020 en nasjo-
nal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling 
i SFO, slik at foreldrebetalingen for et heltidstil-
bud i SFO på 1.–2. trinn maksimalt skal utgjøre 
seks prosent av husholdningens samlede person- 
og kapitalinntekt. Regjeringen tar sikte på å utvide 
ordningen til å gjelde elever på tredje og fjerde 
trinn. Regjeringen vil benytte eksisterende for-
skriftshjemmel i opplæringsloven og innføre ord-
ningen som forskrift til opplæringsloven § 13-7. 
Regjeringen vil i kommende budsjetter også 
vurdere ordninger med gratis opphold på SFO for 
barn av foreldre med lav inntekt.

Regjeringen viser til anmodningsvedtak nr. 16 
av 6. november 2018, der Stortinget ber regjerin-
gen vurdere relevante tiltak for å unngå at elever 
blir utestengt fra SFO på grunn av foreldrenes 
økonomi.30

Ettersom friskoler og andre private grunn-
skoler ikke er pålagt å tilby SFO, vil den nasjonale 
inntektsgraderte ordningen ikke gjelde for SFO-
er ved disse skolene. Regjeringen vil imidlertid 
vurdere om en ordning med redusert foreldre-
betaling for familier med lav inntekt på sikt også 
bør gjelde for friskoler som velger å ha SFO.

Det er kommunen som fastsetter vedtektene 
for offentlige SFO-er, blant annet om foreldre-
betaling og regler for å si opp plassen. I enkelte 
kommuner er det eksempler på at barn blir ute-
stengt fra SFO fordi foreldrene ikke har betalt 
for SFO, eller fordi de tidligere ikke har betalt for 
barnehagen. Regjeringen oppfordrer kommu-
nene til å undersøke hva som er årsaken til beta-
lingsproblemene, og finne praktiske løsninger 
slik at familier med dårlig råd får hjelp der det er 
nødvendig. Det er svært uheldig om familiens 
økonomi skal føre til at et barn ikke får plass på 
SFO. 

Når moderasjonsordninger benyttes som 
virkemiddel for at flere barn skal få gå på SFO, er 
det viktig med informasjonstiltak, både om til-
budet generelt og om moderasjonsordningen spe-
sielt. Evalueringen av moderasjonsordningene i 
barnehagen viser at det er vanskelig å nå ut til 
målgruppen med informasjon om disse ordnin-

30 Innst. 30 S (2018–2019).
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gene. Vi vet fra erfaringene fra områdesatsingene 
i blant annet Oslo at en aktiv rekrutteringsstrategi 
kombinert med redusert foreldrebetaling er vik-
tig for å få flere barn til å gå i barnehagen. De 
samme mekanismene vil trolig gjelde for SFO. 
Regjeringen vil derfor bidra med god informasjon 
om ordningen som en del av støtte- og veiled-
ningsmateriellet til kommunene. Kommunen bør 
legge vekt på god og målrettet informasjon til 
aktuelle familier. Kommunene bør også vurdere 
om det er andre strukturelle årsaker, for eksem-
pel avstander, til at få barn i kommunen eller i 
områder av kommunen, går på SFO, og finne 
gode løsninger lokalt.

8.4 Inkluderende fellesskap i SFO

SFO skal være en inkluderende arena for å 
knytte vennskap og for at barn skal trives, utvikle 
seg og lære. Hvordan SFO tilrettelegger for at 
alle barn kan delta i samhandling, lek og kreativ 
og fysisk aktivitet, kan ha stor betydning for det 
enkelte barns livskvalitet og utvikling. Det er 
derfor viktig at kommunen og SFO planlegger 
for en inkluderende praksis, og at personalet 
jobber systematisk for å inkludere alle barn i de 
ulike aktivitetene.

8.4.1 Barn med behov for særskilt 
tilrettelegging

Regjeringen er opptatt av at barn og unge med 
behov for særskilt tilrettelegging skal få et godt, 
inkluderende og likeverdig tilbud i SFO. Inklude-
ring og tilpasning for barn med behov for særskilt 
tilrettelegging vil derfor bli et eget tema i den nye 
nasjonale rammeplanen og i støtte- og veilednings-
materiellet som skal utvikles.

SFO kan være en viktig arena for inkludering, 
mestring og tilhørighet for barn med behov for 
særskilt tilrettelegging. I opplæringsloven gjelder 
det samme formålet for SFO for disse barna som 
for alle andre barn. Barn med behov for særskilt 
tilrettelegging skal ha et tilbud som legger til rette 
for at også de kan være inkludert og delta like-
verdig i lek, kultur og fritidsaktiviteter. De skal 
oppleve et like trygt og godt skolemiljø som alle 
andre barn. I tillegg sier opplæringsloven at barn 
med nedsatt funksjonsevne skal gis gode 
utviklingsvilkår i SFO.31 

For at SFO-tilbudet skal være likeverdig for 
barn med behov for særskilt tilrettelegging, må 
det være tilstrekkelige ressurser til at barna kan 
delta i leken og i de aktivitetene SFO arrangerer.

Inkludering av barn med behov for særskilt tilrette-
legging i SFO – krevende, men viktig

Det er flere strukturelle sider ved SFO som kan 
gjøre inkludering utfordrende. SFO er mindre 
strukturert og mindre voksenstyrt enn skolen, og 
majoriteten av personalet har lavere kompetanse. 
Det er i mange tilfeller flere barn per voksen på 
SFO enn på skolen. Det stiller ekstra store krav til 
god ledelse og planlegging, og god kompetanse i 
møtet med disse barna. Det er ekstra sårbart for 
disse barna når tilbudet ikke er tilfredsstillende, 
eller når samarbeidet mellom SFO og skole ikke 
fungerer. 

Likestillings- og diskrimineringsloven sier 
blant annet at alle offentlige myndigheter skal 
arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å 
fremme likestilling og hindre diskriminering på 
grunn av funksjonsnedsettelse. Med likestilling 
menes likeverd, like muligheter og like rettig-
heter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og til-
rettelegging.32 Dette gjelder også de aktiviteter 
som finner sted i skole og SFO. Det har betydning 
for hvordan kommunen planlegger og gjennom-
fører SFO, slik at barn med nedsatt funksjonsevne 
kan delta på lik linje med andre. Det følger dess-
uten av barnekonvensjonen og Grunnloven § 104 
at barnets beste alltid skal være et grunnleggende 
hensyn i forbindelse med beslutninger og 
handlinger som omhandler barn, og at barn har 
en rett til å bli hørt i slike saker. Dette gjelder selv-
følgelig også barn med behov for særskilt tilrette-
legging. 

Når de ansatte planlegger aktivitetene i SFO, 
må de ha et særskilt blikk for inkludering av barn 
med behov for særskilt tilrettelegging. For eksem-
pel viser forskning at barn med motoriske proble-
mer er mindre fysisk aktive enn andre.33 Barn 
med dårlige motoriske ferdigheter kan også lett 
bli ekskludert fra leken.34 Personalet må derfor 
legge til rette for, og ta initiativ til, fysisk lek og 
fysiske aktiviteter på en slik måte at alle barn får 
mulighet til å bli med. Dersom barna selv får 
ansvaret for å ta initiativ til, og engasjere seg i, de 
ulike aktivitetene i SFO, risikerer man at de barna 

31 Etter opplæringsloven § 13-7 første ledd skal kommunen ha 
et tilbud om SFO for barn med særskilte behov på 1.–7. års-
trinn. Etter vanlig språklig forståelse favner begrepet 
videre enn nedsatt funksjonsevne (jf. opplæringsloven § 13-
7 annet ledd, tredje punktum). I den videre teksten benyt-
tes begrepet barn med behov for særskilt tilrettelegging, 
unntatt der det er vist til konkrete lovbestemmelser.

32 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestil-
lings- og diskrimineringsloven) § 1 Formål og § 24.

33 Meld. St. 19 (2018–2019).
34 Giske et al. 2018.
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som er minst aktive ellers også, er de som i liten 
grad deltar i fysisk lek og i fysiske aktiviteter i 
SFO. Barn med behov for særskilt tilrettelegging 
kan ha større behov for forutsigbarhet, og det kan 
være vanskeligere for dem å delta i fri lek. Det er 
viktig med en balanse mellom full frihet og organi-
serte aktiviteter og leker.35

Kommunen har et overordnet ansvar for å gi 
et forsvarlig og innholdsmessig tilfredsstillende 
tilbud til barn med behov for særskilt tilrette-
legging i både barnehage, skole og SFO og 
gjennom kommunens øvrige tjenester. Kommu-
nen må derfor se tjenestetilbudet til barna i 
sammenheng, jf. kapittel 6. 

Barn og unge med behov for særskilt tilrette-
legging i SFO mottar ofte ulike helsetjenester. 
Det er viktig at også SFO får informasjon om bar-
nas behov, og at SFO får samarbeide med ulike 
tjenester rundt barnet og tilrettelegge tilbudet på 
best mulig måte.36 Evalueringen av SFO viser 
imidlertid at samarbeidet mellom SFO og andre 
tjenester utenfor skolen ofte ikke er godt nok. 
Foreldre til barn med behov for særskilt tilrette-
legging etterlyser blant annet at tjenestene snak-
ker bedre sammen. Ett eksempel foreldrene gir 
på at samarbeidet ikke er tilfredsstillende, er at 
skoletiden brukes til trening som er nødvendig 
for barn og unge med funksjonsnedsettelser, i 
stedet for at treningen foregår i SFO-tiden. Over 
halvparten av SFO-ledere og ansatte opplever at 
de ikke har et samarbeid med lokalt hjelpeappa-
rat om barn med behov for særskilt tilretteleg-
ging. Hele 85 prosent av foreldrene sier at den 
kommunale hjelpetjenesten ikke er med på å 
planlegge aktivitetene og støtteinnsatsen for 
barn med behov for særskilt tilrettelegging i 
SFO. Som vist i kapittel 6 foreslår regjeringen 
flere tiltak for å bidra til bedre tverrfaglig sam-
arbeid omkring barn og unge med særskilte 
behov. SFO er en naturlig del av dette samarbei-
det. 

Enkelte av bestemmelsene i opplæringsloven 
som er relevante for det tverrfaglige samarbeidet, 
nevner ikke SFO. Det gjelder blant annet plikten 
til å delta i arbeidet med individuell plan for barn 
og unge med behov for langvarige og koordinerte 
tjenester. Regjeringen mener at denne plikten i 
utgangspunktet gjelder for alle kommunale tjenes-
ter rundt barnet, også SFO. Individuell plan er 

hjemlet i regelverket til barneverntjenesten, 
helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten. 
Her er det bestemt at disse tjenestene skal sam-
arbeide med andre tjenester når barnet eller ung-
dommen mottar tilbud fra andre tjenester eller 
etater. Dette omfatter for eksempel skole og SFO. 
Når bestemmelsen fastslår en plikt til å sam-
arbeide med SFO, må det være forutsatt at også 
SFO har en plikt til å samarbeide. Regjeringen vil 
derfor endre bestemmelsene i opplæringsloven, 
slik at det blir tydelig i lovteksten at også SFO har 
en plikt til å delta i arbeidet med individuell plan. 
Plikten til å delta i arbeidet er avgrenset til å 
gjelde når det er nødvendig for å ivareta elevens 
behov for et helhetlig, koordinert og individuelt 
tilpasset hjelpetilbud. 

SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging 
på 5.–7. trinn, ungdomsskole og i videregående 
opplæring

SFO for barn med behov for særskilt tilrette-
legging på 5.–7. trinn kan være verdifullt for både 
elevene og foreldrene. Disse elevene trenger 
kontinuitet og helhet i tilbudet. Videre finnes det 
ofte få andre tilrettelagte fritidstilbud for denne 
gruppen. Særlig ved segregerte tilbud (spesial-
skoler eller spesialgrupper), der en stor andel av 
elevene på 5.–7. trinn går på SFO, vil ordningen 
kunne være et godt tilbud. På andre skoler kan 
SFO for barn på 5.–7. trinn innebære risiko for 
ekskludering fra det sosiale fellesskapet med 
jevnaldrende, ettersom klassekameratene ikke 
lenger har mulighet til å gå på SFO. Tall fra 
Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at 
de aller fleste skoler ikke har noen elever fra 5.–
7. trinn i SFO, og kun et fåtall skoler har en 
gruppe elever på 5.–7. trinn. For elever som har 
plass i SFO på 5.–7. trinn, vil tiden i SFO kunne 
oppleves som ensom.

Opplæringsloven pålegger kommunene å ha 
tilbud om SFO for elever på 1.–4. trinn og for 
elever med særskilte behov for elever på 1.–7. 
trinn. Noen kommuner har også opprettet SFO 
eller lignende tilbud for elever med særskilte 
behov på høyere trinn. I Spørsmål til Skole-Norge 
våren 2019 har om lag en tredjedel av kommu-
nene og i underkant av halvparten av fylkes-
kommunene som er spurt, oppgitt at de har et til-
bud etter skoletid/skolefritidstilbud for elever 
med særskilte behov på 8.–10. trinn eller videregå-
ende. Hele 97 prosent oppgir at ordningen ikke er 
foreldrebetalt.37

35 Løndal 2010.
36 Se også boks 6.4 i kapittel 6 om Justisdepartementets 

arbeid med å lage en veileder, som skal slå fast hvordan 
regelverket om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplys-
ningsrett skal forstås og praktiseres på tvers av sektorer. 37 Rogde, Daus et al. 2019.
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Kommunen står fritt til å opprette tilbud på 
høyere trinn enn syvende trinn der det er hen-
siktsmessig, men slike tilbud er ikke regulert av 
opplæringsloven. Regjeringen legger til grunn at 
slike tilbud kun er aktuelle for ungdommer med 
store hjelpebehov. Det er vesentlig for kvaliteten 
på tjenestetilbudet at kommunen vurderer slike 
tilbud i sammenheng med sine forpliktelser ifølge 
helse- og omsorgstjenesteloven og andre lovverk 
knyttet til slike tjenester.

Helhet og sammenheng i tjenestetilbudet – 
forholdet til helse- og omsorgstjenestene

Regjeringen er opptatt av at pårørende, for 
eksempel foreldre, skal få en tydeligere plass i 
helse- og omsorgstjenesten. Foreldrene til barn 
med behov for særskilt tilrettelegging skal bli 
møtt av offentlige tjenester som arbeider 
sammen med dem og veileder og støtter dem, og 
som gir avlastning ved behov. Regjeringen 
erkjenner at det kan være uklart for foreldrene 
hvilket regelverk som gjelder når avlastning eller 
andre helse- og omsorgstjenester gis i SFO. Like-
ledes vil kommunen som skoleeier og skole-
ledelsen kunne være ukjent med regelverket for 
helse- og omsorgstjenester. Regjeringen vil der-
for bidra til å utvikle veiledningsmateriell om 
hvordan regelverket kan praktiseres.

Regjeringen viser til anmodningsvedtak 906 av 
31. mai 2018, der Stortinget har bedt regjeringen 
legge frem en stortingsmelding om sikring av 
utviklingshemmedes menneskerettigheter. Stor-
tinget har bedt om at det gis en vurdering av i 
hvilken grad det er opplæringsloven eller helse- 
og omsorgstjenesteloven som skal dekke slike 
tjenester, sett i lys av FN-konvensjonen om rettig-
hetene til mennesker med nedsatt funksjons-
evne.38 Stortinget har i innstillingen pekt på barn 
med utviklingshemning spesielt. Verken helse- og 
omsorgstjenesteloven eller opplæringsloven 
skiller imidlertid mellom barn med utviklings-
hemning og barn med andre særskilte behov. I 
beskrivelsen nedenfor er derfor begrepet barn og 
unge med behov for særskilt tilrettelegging 
benyttet.

Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger 
kommunen å ha ulike tjenester som er relevante 
for barn og unge med behov for særskilt tilrette-
legging. De tilbudene som er relevante i sammen-
heng med SFO, er særlig praktisk bistand, avlast-
ning for foreldrene og i noen tilfeller støtte-
kontakt. For noen barn vil det antakeligvis også 

være aktuelt å organisere disse tjenestene som 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA), som er en 
særskilt måte å organisere disse tjenestene på ved 
bruk av personlige assistenter. Fra 1. oktober 
2017 ble kommunens ansvar overfor pårørende 
som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, 
samlet og tydeliggjort i en ny bestemmelse i 
helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunene har 
stor frihet når de skal utforme et avlastningstilbud 
eller et tilbud om praktisk bistand. 

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og 
familier med særlig tyngende omsorgsarbeid, for 
eksempel foreldre til barn med behov for særskilt 
tilrettelegging. Foreldrene har en helt sentral 
rolle i omsorgen for egne barn. Avlastning kan gis 
ut fra ulike behov og organiseres på ulik måte. 
Gode og fleksible avlastningsordninger kan bidra 
til å forebygge helseskader, stress og overbelast-
ning hos foreldrene. Avlastningsordningene kan 
også legge til rette for fritid og meningsfulle opp-
levelser for hele familien. Det kan gjøre det mulig 
for den enkelte å ha viktige omsorgsoppgaver og 
samtidig delta i arbeidsliv og sosiale aktiviteter. 
Avlastningstilbudet til barn og unge kan gis i eller 
utenfor hjemmet og i eller utenfor institusjon, men 
skal uavhengig av sted eller organisering være 
forsvarlig.

Praktisk bistand er en tjeneste som har som 
formål å bidra til å gjøre den enkelte mest mulig 
selvhjulpen i dagliglivet. Tjenesten skal, hvis det 
er hensiktsmessig, også innebære opplæring i 
dagliglivets praktiske gjøremål, men dette må 
avgrenses mot det som naturlig anses å falle 
innunder foreldrenes daglige omsorg og ansvar.

Når kommunene skal vurdere hvilke tiltak 
som er aktuelle, skal foreldrenes ønsker og behov 
stå sentralt sammen med vurderingen av hva som 
er best for barnet. Foreldrene og barna skal få 
anledning til å medvirke når tjenestetilbudet skal 
utformes.

Dagens regelverk gir allerede rom for at en 
kommune kan bruke SFO som et avlastningstil-
bud eller tilbud om praktisk bistand, dersom det 
gir et forsvarlig tilbud til barnet og er tilfreds-
stillende for foreldrene og eventuelle andre pårø-
rende. Tjenester etter helse- og omsorgstjeneste-
loven gis alltid etter søknad og en individuell vur-
dering fra kommunen. Ordinære tilbud om SFO 
gis etter en annen og enklere søknad. Tilbud om 
SFO til elever med behov for særskilt tilrette-
legging på 5.–7. trinn vil i mange tilfeller gis auto-
matisk eller etter en forenklet vurdering på bak-
grunn av at det allerede foreligger vedtak om 
spesialundervisning eller plass på spesialskole 
eller i spesialgruppe. En slik søknad vil ikke inne-38 Innst. 377 S (2017–2018).
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bære noen vurdering av familiens eller den unges 
totalbehov. 

Hvilke forventninger brukeren kan ha til SFO 
som et avlastningstilbud eller tilbud om praktisk 
bistand, vil avhenge av hvilke behov avlast-
ningen/den praktiske bistanden skal dekke. Dette 
vil fremgå av vedtaket. Det er en forutsetning at 
tilbudet gir et forsvarlig og godt tilbud til barnet.

Foreldrebetaling for barn med behov for særskilt 
tilrettelegging

Regjeringen ønsker også at familier som har barn 
med behov for særskilt tilrettelegging og som er 
avhengig av et tilbud om SFO på 5.–7. trinn, skal 
få et slikt tilbud. Økonomi skal ikke være en 
begrensning. Regjeringen vil derfor innføre en 
ordning med gratis SFO for elever med behov for 
særskilt tilrettelegging på 5.–7. trinn. Regjeringen 
vil benytte eksisterende forskriftshjemmel i opp-
læringsloven og innføre ordningen som forskrift 
til opplæringsloven § 13-7. 

Kommunen kan ta egenandel for enkelte 
helse- og omsorgstjenester, men med enkelte 
begrensninger. For eksempel kan ikke avlastning 
for foreldre ha egenandel, og heller ikke den 
delen av den praktiske bistanden som er personlig 
stell og egenomsorg. 

Dette betyr at foreldrebetalingen (egenande-
len) vil kunne påvirkes av om det er en ordinær 
SFO-plass, om SFO-plassen gis som avlastning, 
eller om den gis som praktisk bistand. I det siste til-
fellet vil foreldrebetalingen påvirkes av hva slags 
praktisk bistand som gis gjennom SFO-tilbudet. 
Regjeringen har forståelse for at det for pårørende 
kan virke uklart at noe som for dem fremstår som 
det samme tilbudet, skal ha ulike økonomiske 
konsekvenser. Det er derfor viktig at kommunen i 
et vedtak om avlastning eller praktisk bistand der 
hele eller deler av tilbudet skal gis gjennom SFO, 
er tydelige på hva formålet med tilbudet er, hva det 
skal innebære, og hvilke konsekvenser dette vil ha 
for foreldrebetalingen. Kommunen kan kreve for-
eldrebetaling for ordinære SFO-tilbud for barn med 
behov for særskilt tilrettelegging på 1.–4. trinn. 
Som følge av de endringene i regelverket regje-
ringen foreslår, vil tilbud etter opplæringsloven for 
barn med behov for særskilt tilrettelegging på 5.–7. 
trinn fra høsten 2020 bli gratis. 

Enkelte brukergrupper påpeker også at det 
er uklart om det er adgang for kommunen til å ta 
foreldrebetalt for SFO for elever med behov for 
særskilt tilrettelegging som får tilbud om SFO-
lignende tjenester etter syvende trinn. Som nevnt 
er ikke slike tilbud regulert av opplæringsloven. 

Kommunen må vurdere tilbudene i sammenheng 
med kommunens forpliktelser etter helse- og 
omsorgstjenesteloven.

8.4.2 SFO som integreringsarena for 
minoritetsspråklige barn

Å gå på SFO er viktig for å få venner, bli inkludert, 
lære og utvikle språket. Det er viktig for alle barn, 
men kanskje særlig for barn med minoritetsspråk-
lig bakgrunn. Regjeringen legger vekt på at SFO 
kan være en viktig arena for integrering i det 
norske samfunnet. Et inkluderende psykososialt 
miljø, der alle føler tilhørighet i SFO, bidrar til å 
forhindre utenforskap. SFO har en viktig rolle 
som møteplass for barn med ulik språklig, religiøs 
og kulturell bakgrunn. For mange familier med 
innvandrerbakgrunn kan det imidlertid være 
både kulturelle og økonomiske barrierer for å 
sende barna på SFO. Et godt samarbeid med for-
eldre med innvandrerbakgrunn er derfor særlig 
avgjørende. For barn som nylig har kommet til 
Norge, vil SFO kunne spille en sentral rolle for at 
de skal bli inkludert i sitt nye miljø, trives og få 
gode norskferdigheter.

Mange barn med innvandrerbakgrunn er fler-
språklige og behersker godt norsk i tillegg til ett 
eller flere andre språk. Andre barn med inn-
vandrerbakgrunn har svake norskferdigheter når 
de starter på skolen. Hva slags tilrettelegging og 
strategisk arbeid som er nødvendig, vil variere fra 
barnegruppe til barnegruppe. Minoritetsspråklige 
barn med kort botid i Norge, eller liten erfaring 
fra barnehage, vil kunne ha behov for tiltak for å 
trives, føle seg trygge og utvikle seg sosialt og 
språklig. Særlig for nyankomne barn er det viktig 
at skole og SFO samarbeider om å planlegge akti-
viteter og tilbud og oppfølging av barna, slik at 
overgangen blir best mulig.

I SFO kan minoritetsspråklige barn lære norsk 
gjennom å leke og være sammen med andre barn. 
Dette forutsetter at personalet passer på at alle 
kan delta i leken. Samtidig kan det være vanskelig 
for barna å bli plassert i en lekegruppe uten støtte 
fra en voksen hvis de ikke har grunnleggende for-
utsetninger for å være med i leken.

Å lære et språk innebærer blant annet å til-
egne seg kompetanse i hvordan språket brukes i 
samspill med omgivelsene. Barn som ikke beher-
sker norsk, kan oppleve at det er vanskelig å 
delta aktivt og medvirke når de ikke deler språ-
ket og de sosiale kodene i barnegruppen. Dette 
kan gjøre barn med lite erfaring med norsk 
språk mindre attraktive som lekekamerater, og 
de kan risikere å bli sosialt isolert, noe som igjen 
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vil gi dem færre muligheter til å lære norsk. Det 
systematiske arbeidet for sosialisering og 
språkstimulering bør begynne så tidlig som 
mulig etter at barna begynner på SFO, slik at 
barna blir inkludert i fellesskapet rundt lek og 
aktiviteter på en god måte. 

Tospråklige ansatte er viktige kulturformid-
lere og språkformidlere, og bidrar til å bygge bro 
mellom barnas to verdener. Samtidig får de 
tospråklige barna en mulighet til å vise sine 
ferdigheter og kunnskaper, og de kan føle stolthet 
over sin bakgrunn når de kan samtale med de 
ansatte på sitt eget morsmål. De ansattes språk-
kompetanse er viktig for å støtte barnas språkut-
vikling gjennom lek, samspill og samtaler. For at 
barna skal kunne utvikle norskferdighetene sine i 
SFO-tiden, er det også avgjørende at de ansatte 
har tilstrekkelig norskspråklig kompetanse. SFO-
ledelsen bør arbeide med å skape en bevissthet 
omkring hvordan de ansatte kan bidra til ord- og 
begrepsutvikling på norsk. Dette er særlig viktig 
for minoritetsspråklige barn som ikke snakker 
mye norsk hjemme. 

Et rikt og variert språkmiljø stimulerer kom-
munikasjon og bruk av språk. Mengden og kvali-
teten på samtaler er viktig for å utvikle språket 
godt. Godt vokabular og språkforståelse er også 
sentralt for utviklingen av leseferdigheter.39

Kommuner som ønsker å benytte SFO som 
strategisk integreringsarena, bør planlegge hvor-

dan de ansattes kompetanse kan bidra i dette 
arbeidet. Personalets kompetanse i å støtte barns 
språkutvikling gjennom lek, høytlesning, samspill 
og samtaler er av vesentlig betydning. Spesielt har 
kvaliteten på personalets samtalebidrag betydning 
for barnas ordforråd og begrepsutvikling. De 
ansattes norskspråklig kompetanse, deres fler-
språklige og flerkulturelle kompetanse og deres 
kompetanse innenfor språkutvikling/andrespråks-
didaktikk kan være viktige faktorer.40

8.5 Regjeringens tiltak og 
forventninger

Regjeringen vil

– gjøre endringer i opplæringslovens regulering 
av SFO, blant annet tydeliggjøre formålet med 
og verdigrunnlaget for SFO

– innføre en nasjonal rammeplan for SFO som er 
basert på gjeldende rett, og som gir rom for 
lokale variasjoner

– utvikle støtte- og veiledningsmateriell for kvali-
tetsutvikling i SFO som blant annet skal 
omfatte veiledning om læringsstøttende aktivi-
teter gjennom lek, gi støtte til kommuner som 
ønsker å benytte SFO som virkemiddel for 
bedre integrering og bidra til bedre kosthold i 
SFO

39 Sandvik, Garmann og Tkachenko 2014, Engvik et al. 2014, 
Høigård 2009, Berven 2012, Andersen et al. 2011, Aukrust 
2005, Melby-Lervåg 2011.

Boks 8.8 Aktivitetsskolen i Drammen kommune

I Drammen kommune er det fra 2016 gjennom-
ført forsøk med ny rammeplan for skolefritids-
ordningen – aktivitetsskolen (AKS). Språklige 
AKS er ett av fire hovedområder i rammeplanen. 
Målet med språklige AKS er at aktivitetsskolen 
skal være en arena for språkutvikling. Barna 
skal stimuleres til å forstå og bruke det norske 
språket, både muntlig og skriftlig. Ved del-
takelse i aktivitetsskolen får barnet en forsterk-
ning av arbeidet med den språklige kompe-
tansen som foregår i skolen. De voksne skal 
jobbe aktivt med å stimulere barnas språkutvik-
ling gjennom involvering, begrepstrening og 
samtaler i barns lek. 

Leder for AKS ved Fjell skole forteller at de 
har høytlesning hver dag, og mange varierte 
aktiviteter der barna får både lytte og bruke 
språket sitt aktivt selv. De bruker både lydbok 
og ser på eventyr, har besøk av en historie-
forteller, lager språkløyper, og har hviskeleken 
og andre aktiviteter der barna må snakke. De 
har også skriftlige oppgaver og bruker språk-
oppgaver i fysiske aktiviteter. Elevene på første 
trinn øver også på å lese for hverandre på slutten 
av skoleåret. Mange av aktivitetene følger 
trinnets periodeplan. 

40 Gabrielsen og Oxborough 2014, Karlsen 2014, Gjems 2011, 
Gjems, Janssen og Tholin 2012, Engvik et al. 2014, Sandvik, 
Garmann og Tkachenko 2014, Aukrust og Rydland 2011.
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– legge til rette for økt fysisk aktivitet i SFO gjen-
nom rammeplanen for SFO og støtte- og veiled-
ningsmateriell

– innføre en nasjonal ordning med redusert for-
eldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier

– innføre en nasjonal ordning for gratis SFO for 
barn med behov for særskilt tilrettelegging på 
5.–7. trinn

– presisere i bestemmelsene om samarbeid med 
andre tjenester i opplæringsloven at dette også 
inkluderer SFO 

– utarbeide veiledningsmateriell til kommunen 
som skoleeier om muligheten for å gi tjenester 
etter helse- og omsorgstjenesteloven innenfor 
rammen av SFO

– oppdatere Helsedirektoratets veiledninger slik 
at de omfatter SFO der det er relevant, for 
eksempel i veiledning om barn og unge med 
habiliteringsbehov

Regjeringen forventer

– at kommunene tilbyr SFO-er med lek, kultur 
og fritidsaktiviteter i tråd med gjeldende regel-
verk og ny nasjonal rammeplan for SFO

– at elever med behov for særskilt tilrette-
legging opplever inkludering og et godt til-
passet tilbud i SFO

– at kommunene bidrar til å redusere barrierer 
for å delta i SFO, blant annet med god informa-
sjon om moderasjonsordninger for lavinntekts-
familier

– at kommunene vurderer hvilke behov for 
kompetanse ansatte og ledere i SFO har for å 
kunne oppfylle nasjonale og lokale mål for 
SFO-tilbudet 
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9  Økonomiske og administrative konsekvenser

Regjeringen mener at tiltakene i meldingen vil 
bidra til at barn og elever i barnehage, skole og 
skolefritidsordning (SFO) vil få et bedre tilpasset 
tilbud i et inkluderende fellesskap. Samlet vil til-
takene bringe kompetansen nærmere barna og 
elevene. I tillegg vil vi få mer kunnskap om hva som 
bidrar til god inkluderende praksis. Mange mål og 
tiltak i meldingen handler ikke om mer ressurser, 
men om holdninger, kultur, bedre samarbeid, og at 
vi må utnytte ressursene på en bedre måte. Det 
krever langsiktig og bevisst arbeid på alle nivåer for 
å få til en bedre og mer inkluderende praksis. Gjen-
nom tidligere og bedre hjelp mener regjeringen at 
flere vil kunne fullføre og bestå videregående opp-
læring, og at flere vil komme ut i jobb. Dette vil på 
lang sikt kunne gi lavere kostnader og høyere inn-
tekter til samfunnet.

Regjeringen mener det er viktig med en god 
balanse mellom statlig styring og lokal handlefri-
het i statens samlede virkemiddelbruk overfor 
kommunesektoren på områdene barnehage og 
opplæring. I forbindelse med Meld. St. 21 (2016–
2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, 
innførte vi en ny desentralisert kompetanseord-
ning på skoleområdet. Denne ordningen gir kom-
muner og fylkeskommuner stor frihet til å benytte 
kompetanseutviklingsmidler i tråd med sine 
behov. Dette gjelder også regional ordning for 
kompetanseutvikling på barnehageområdet. Sam-
tidig med desentralisert kompetanseordning inn-
førte vi også oppfølgingsordningen som skal 
fange opp kommuner som ikke har god nok kvali-
tet på opplæringstilbudet. Denne ordningen inne-
bærer at disse kommunene kan få hjelp fra staten, 
blant annet gjennom Veilederkorpset som tilbyr 
veiledning til skoleeiere og skoleledere som ønsker 
å styrke kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen. Regje-
ringen vil se arbeidet med kompetansebygging i 
kommuner og fylkeskommuner innenfor spesial-
pedagogikk og inkludering i sammenheng med 
disse eksisterende ordningene. 

Kunnskapsgrunnlaget for denne meldingen 
viser at det er mangler ved barnehage- og opp-
læringstilbudet til de som trenger særskilt tilrette-
legging. Det er også forskjeller mellom de enkelte 
barnehager og skoler og mellom de enkelte kom-

muner og fylkeskommuner. Regjeringen varsler i 
meldingen en rekke tiltak som skal bidra til bedre 
kompetanse tettere på barna og elevene og en 
bedre praksis i barnehager og skoler. Vi er imid-
lertid avhengig av innsatsen i kommuner og 
fylkeskommuner for å få til et bedre pedagogisk 
tilbud for alle barn og elever, slik at praksis blir i 
tråd med kravene i regelverket for barnehager og 
opplæring. Regjeringen vil vurdere å foreslå regel-
verksendringer som tydeliggjør kravene til kom-
muner og fylkeskommuner. Det gjelder forslag 
om å: 
– tydeliggjøre i barnehageloven og opplærings-

loven at oppgavene til pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (PP-tjenesten) innebærer å arbeide 
forebyggende 

– tydeliggjøre krav til kvalitet på tjenestene som 
PP-tjenesten skal levere 

– tydeliggjøre formålet med SFO og innføre en 
nasjonal rammeplan for SFO med rom for 
lokale variasjoner 

Disse forslagene er presiseringer av gjeldende 
rett, og endringer som ikke vil gi nye plikter eller 
oppgaver til kommuner og fylkeskommuner. 

I tillegg vil regjeringen vurdere flere regel-
verksendringer og i den forbindelse også de øko-
nomiske og administrative konsekvensene av 
endringene. Dette gjelder forslagene om å: 
– presisere i barnehageloven at ansatte som gir 

spesialpedagogisk hjelp som hovedregel skal 
ha formell pedagogisk eller spesialpedagogisk 
kompetanse 

– tydeliggjøre og stramme inn regelverket for 
bruk av assistenter som gir spesialpedagogisk 
hjelp og spesialundervisning 

– innføre en plikt for kommunene til å sørge for 
at alle skoler har tilgang på lærerspesialist i 
begynneropplæring på 1.–4. trinn innen 2025 

– utvide bestemmelsen om intensiv opplæring 
for 1.–4. trinn til flere trinn 

– innføre en oppfølgingsplikt som tydeliggjør at 
skolene må følge opp elever med høyt fravær i 
grunnskolen

– innføre en plikt for kommunen til å vurdere alle 
barns norskkunnskaper før skolestart for å 
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identifisere barn som har behov for nærmere 
kartlegging av sine norskkunnskaper 

Alle forslagene til lovendringer i opplæringsloven 
vil vurderes nærmere i lys av opplæringslovut-
valgets rapport som kommer i desember 2019. 
Målet for dette utvalgets arbeid er et regelverk 
som ivaretar målene og prinsippene for grunnopp-
læringen, og som samtidig sikrer at kommunene 
og fylkeskommunene som skoleeiere har til-
strekkelig handlingsrom til å fremme kvalitets-
utvikling i skolen. Når det gjelder forslaget om å 
innføre en oppfølgingsplikt, må ansvarsforde-
lingen mellom kommunen og private skoleeiere 
utredes nærmere i det videre arbeidet. 

De økonomiske og administrative konsekven-
ser av forslaget om å styrke og harmonisere 
bestemmelsene om samarbeid i sektorlovene 
(tverrfaglig samarbeid), vil utredes nærmere i 
arbeidet med høringsnotatet. 

Statpeds mandat blir avgrenset, og det gir rom 
for å redusere størrelsen på virksomheten. Regje-
ringen legger opp til å redusere de årlige bevilg-
ningene til drift av Statped med til sammen 150–
200 mill. kroner over en periode på fem år. I denne 
perioden vil Kunnskapsdepartementet ha dialog 
med KS, slik at utviklingen av Statped og kompe-
tansebygging i kommuner og fylkeskommuner 
blir sett i sammenheng. Statped skal styres 
direkte fra Kunnskapsdepartementet og ikke 
lenger fra Utdanningsdirektoratet. Økonomiske 
konsekvenser av dette tas innenfor gjeldende bud-
sjetter. 

Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret 
for barnehagetilbud og opplæring til alle barn og 
elever. Statped er en støttetjeneste for kommu-
nene og fylkeskommunene og har ikke ansvar for 
tilbudet i barnehager og skoler. Endringene i Stat-
ped vil dermed ikke føre til at kommuner og fyl-
keskommuner får økt ansvar. Regjeringen vil at 
midlene som spares inn i Statped, skal brukes til å 
sette kommuner og fylkeskommuner bedre i 
stand til å ivareta sitt ansvar overfor det mang-
foldet av barn og elever som er i barnehager og 
skoler. Endringene i bevilgningene vil bli foreslått 
i de ordinære budsjettene i årene som kommer. 

De frigjorte midlene fra Statped vil i hovedsak 
gå til kompetansehevingstiltak rettet mot kommu-
ner og fylkeskommuner, med særlig vekt på PP-
tjenesten. Vi vil vurdere å bygge videre på og se 
disse kompetansetiltakene i sammenheng med de 
ordningene vi har for å støtte kommunal sektor i 
kompetansebygging: regional ordning for kompe-
tanseutvikling på barnehageområdet, desentra-
lisert ordning for kompetanseutvikling på opp-

læringsområdet, videreutdanningstilbudene og 
oppfølgingsordningen med Veilederkorps. Kunn-
skapsdepartementet og KS er enige om å sam-
arbeide om å bygge kompetanse i kommuner og 
fylkeskommuner i takt med at endringene i 
Statped blir gjennomført. Kommuner og fylkes-
kommuner vil bli involvert i arbeidet. 

Departementet vil også ha dialog med Utdan-
ningsdirektoratet og Statped slik at grensegangen 
mellom deres oppgaver på det spesialpedagogiske 
området blir tydelig. Det vil gi grunnlag for å 
avklare hvor mye ressurser som skal flyttes over 
fra Statped til direktoratet, og når det skal skje. 
Det er også viktig å legge grunnlaget for et godt 
samarbeid mellom de to virksomhetene fremover. 
Enkelte oppgaver vil overføres fra Statped til 
Utdanningsdirektoratet, blant annet utviklings-
oppgaver innenfor digitaliseringsområdet og 
håndtering av forskningsoppdrag innenfor spesial-
pedagogikk og inkluderende praksis. Flyttinger 
av midler i forbindelse med dette vil følges opp i 
de kommende budsjettene. 

Statped skal ikke ha oppgaver innenfor forsk-
ning. Regjeringen vil opprette et nytt senter for 
forskning på det spesialpedagogiske området og 
på inkluderende praksis. Senteret vil finansieres 
innenfor Kunnskapsdepartements gjeldende bud-
sjettrammer. 

Regjeringen har satt av fem mill. kroner i 2019 
til å gjennomføre piloter i noen kommuner for å få 
til en bedre inkluderende praksis i barnehager og 
skoler. I tillegg igangsettes forskning på totalt 30 
mill. kroner fordelt over tre år, med systematisk 
utprøving av konkrete modeller. Prosjektene skal 
gi kunnskap og erfaringer som skal bidra til 
endringer i kommunene og legge grunnlaget for 
videre politikkutvikling. Midlene til prosjektene 
dekkes innenfor Kunnskapsdepartementets gjeld-
ende budsjettrammer.

Regjeringen vil fjerne økonomiske barrierer 
som hindrer barn fra familier med lav inntekt i å 
gå på SFO. Regjeringen har derfor i statsbud-
sjettet for 2020 foreslått å bevilge 58 mill. kroner 
(halvårseffekt) for å innføre inntektsgradert for-
eldrebetaling i SFO fra høsten 2020. Bevilgningen 
skal sikre at foreldrebetalingen for et heltidstilbud 
i SFO på 1.–2. trinn maksimalt skal utgjøre seks 
prosent av husholdningens samlede person- og 
kapitalinntekt. Regjeringen vil i kommende bud-
sjetter vurdere ordninger med gratis opphold på 
SFO for barn av foreldre med lav inntekt.

Regjeringen ønsker å hjelpe familier med barn 
med behov for særskilt tilrettelegging som har en 
ekstra utgift gjennom foreldrebetalingen for SFO 
på 5.–7. trinn. Regjeringen har i statsbudsjettet for 
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2020 foreslått å bevilge 21 mill. kroner (halvårs-
effekt) til gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med 
behov for særskilt tilrettelegging.

Høsten 2017 bevilget Stortinget 172 mill. kro-
ner til flere barnehagelærere, med helårseffekt på 
424 mill. kroner i 2018. Gjeldende bevilgning har 
gitt rom for en opptrapping til om lag 43 prosent 
barnehagelærere i grunnbemanningen. En ytter-
ligere skjerping av normen til 50 prosent vil kreve 
at kommunene gradvis blir kompensert for den 
videre opptrappingen. Departementet legger til 
grunn at innføring av 50 prosent barnehagelærere 
vil medføre et økt behov for bevilgninger til 
kommunene på om lag 500 mill. kroner. Departe-
mentet tar forbehold om at det skjerpede kravet 

vil innføres når det er budsjettmessig dekning for 
forslaget og tilgjengelige barnehagelærere.

Øvrige tiltak i meldingen har ikke budsjett-
messige konsekvenser, eller de vil tas innenfor 
gjeldende budsjettrammer.

Kunnskapsdepartementet

t i l r å r :

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 
8. november 2019 om Tett på – tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og 
SFO blir sendt Stortinget. 
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