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Innledning 
 

Fylkesmannens satsing ”Vårres unga – vårres framtid” startet i 2012. Alle kommuner i Nordland ble 

invitert til å delta. Hensikten var at kommunene skulle øke sitt fokus på barn og unges 

oppvekstvilkår.  

Satsingen tar utgangspunkt i FN’s barnekonvensjon og har følgende målsettinger: 

1) Bedre og mer samordnede tjenester til barn og unge i Nordland 

2) Forebygge problemer og sikre god helse 

Barnekonvensjonen er en liste over barns rettigheter, bl.a. gjelder det retten til liv og helse, 

skolegang og utvikling, deltakelse og innflytelse, samt omsorg og beskyttelse.   

Hattfjelldal kommune har vært deltaker i satsingen siden oppstarten og gjennomførte bl.a. 

kartlegging og egenanalyse i 2012. Det har imidlertid ikke blitt arbeidet systematisk med mål og 

tiltak.  

Rådmannen initierte i 2014 at det skulle nedsettes en tverrfaglig samarbeidsgruppe som skulle 

utarbeide en konkret handlingsplan. Målet er å sikre bedre etterlevelse av FN´s barnekonvensjon 

gjennom bedre og mer samordnede tjenester for barn og unge. Barns problemer er ikke inndelt i 

fagområder, forvaltningsnivå eller i kontorer. Utfordringen er derfor å se hele barnet. 
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Planen er rettet mot barn og unge i alderen 0-18 år, jfr. Barnekonvensjonens artikkel 1 som 

definerer at alle er barn fram til fylte 18 år. 

Det er gjennomført ny kartlegging i desember 2014 basert på Fylkesmannens kartleggingsskjema. 

Det er videre lagt til grunn resultat fra siste Ungdata-undersøkelse som ble gjennomført høsten 2013 

og opplysninger fra Folkehelseprofilen for 2014. 

Styringsgruppa har gjennomgått dagens situasjon, registrert styrker og svakheter i kommunen og 

pekt på forbedringspotensialer og utviklingsområder. Det er utarbeidet konkrete mål og tiltak med 

bakgrunn i resultatet fra kartleggingen. 

Styringsgruppen/plangruppen har bestått av: 

 Avdelingsleder for oppvekst og kultur 

 Helsesøster 

 Folkehelsekoordinator 

 NAV-leder 

 PRO v/fung. enhetsleder miljøterapitjenesten 

 Leder i ungdområdet 

 Ungdomsmedarbeider 

 Hattfjelldal mottak v/barne og ungdomsansvarlig 

 Avdelingsleder for sosialavdelingen 

 

1 Kartlegging  
 

Kartlegging og analyse at kommunens tjenester for barn og unge er gjort med utgangspunkt i 

følgende 10 utvalgte artikler i barnekonvensjonen: 
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Ungdomsundersøkelse 

Oktober 2013 ble det gjennomført Ungdata- undersøkelse i regi av KORUS-Nord. 

(Kompetansesenteret for rus i Nord-Norge) Denne ble gjennomført i kommunene Vefsn, Grane og 

Hattfjelldal for alle elever i ungdomsskolen og videregående skole. Undersøkelsen kartlegger bl.a. 

forhold vedrørende bruk av rusmidler, tobakk og alkohol, psykiske plager, familie, fritid, vennskap, 

trivsel og framtidsplaner.   

Sammenlignet med landsgjennomsnittet skiller svar fra ungdomsskoleelever i Hattfjelldal seg negativt 

ut på områder vedrørende tobakk og rus. I Hattfjelldal er det 14% som svarer at de røyker og 

snuser minst ukentlig. Det er flere i Hattfjelldal enn landet for øvrig som svarer at de røyker og 

snuser.  Ungdom i Hattfjelldal både røyker og drikker mer enn landsgjennomsnittet. Flere oppgir 

også å ha prøvd hasj.  

Ungdom i Hattfjelldal scorer høyt på graden av ensomhet og færre trives på skolen. Bare 28 % tror 

de vil ta høyere utdanning og hele 26% tror de ender med å bli arbeidsledige. Flere ungdommer har 

blitt utsatt for trusler, skadet pga vold eller vært i slåsskamp.  

Ungdata-undersøkelsen fra 2013 viser at mange unge i Hatfjelldal, og spesielt jentene, sier at de 

føler seg ensomme. Erfaring, bl.a. fra skolehelsetjenesten bekrefter at mange unge sliter. Det er en 

økende tendens til spiseforstyrrelser, kroppsfokus, mindreverdighetskompekser og lavt selvbilde. 

Folkehelseprofil  

I folkehelseprofilen oppgis tema innen befolkning, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. 

På noen områder er det utilstrekkelig tallgrunnlag for å si noe om situasjonen i Hattfjelldal. På andre 

områder er Hattfjelldal ikke entydig forskjellig fra landet som helhet.  

 

I folkehelseprofilen 2015 for Hattfjelldal er følgende relevant å legge til grunn som negative 

trekk/utfordringer:  
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Trivsel på skolen hos 10. klassinger er dårligere enn gjennomsnittet for Nordland og ellers i landet. 

Videre er andelen 5. klassinger på laveste mestringsnivå i regning høyere enn i landet som helhet. 

Når det gjelder mobbing oppgir større andel av elever i 7. og 10. klasse i Hattfjelldal at de føler seg 

mobbet enn gjennomsnittet for Nordland og landsgjennomsnittet.  

Frafallet i videregående skole er høyere enn landet som helhet. 

Andre kjennetegn ved kommunen  

Hattfjelldal kommune er vertskommune for et statlig mottak. Per i dag er det 150 plasser med 

opsjon fra UDI på inntil totalt 210 plasser. Kommunen er selv driver av mottaket. I tillegg bosetter 

kommunen flyktninger. Kommunen har derfor et mangfold av ulike etniske folkegrupper som skal bo 

og fungere sammen. Dette gir nye utfordringer i forhold til integrering av barn i skole, barnehage og 

fritidsaktiviteter.      

Konklusjoner etter kommunekartleggingen 

 

1. Forebyggende tiltak:  

Kommunale instanser møter barn og foreldre på ulike måter: gjennom svangerskapsoppfølging, 

spedbarnskontroller, skolehelsetjenesten, hos legen, i barnehagen, i skolen, i SFO, hos NAV, i 

barneverntjenesten osv.   

Det er viktig at de som møter både barn og deres foresatte innehar tilstrekkelig kompetanse til å 

avdekke og identifisere risikostiuasjoner. Det er videre nødvendig å ha virkemidler/tiltak som kan 

forebygge at problemer oppstår, at man kommer tidlig inn der det er behov for å forhindre at en 

vanskelig livssituasjon vedvarer og/eller forverres. Spørsmålet er om vi er i stand til å se tegn på 

omsorgssvikt og fange opp signaler fra barn som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling.  

Det er per dag iverksatt ulike typer forebyggende arbeid. Konkrete tiltak rettet mot yngre barn er 

for eksempel ”Zippys venner”, ”Glad og aktiv” og trivselsledere i skolene. Trivselstiltak ved 

Hattfjelldal oppvekstsenter i regi av psykiatritjenesten er blitt et fast opplegg. Miljøterapeut fra 

barneverntjenesten er aktivt tilstede i oppvekstsentra, både som rent forebyggende tiltak og etter 

konkrete definerte behov rundt enkeltelever. Det å føle seg trygg, oppleve tilhørighet og trives i 

oppvekstmiljøet og lokalsamfunnet er grunnleggende betingelser for god psykisk helse gjennom hele 

livsløpet. Kommunens arbeid legger premissene for utviklingen av gode lokalsamfunn og har 

betydelig innflytelse over mange arenaer der barn og unge ferdes.  

Det er behov for mer målrettede tiltak for å forebygge psykiske vansker blant ungdom og inaktivitet 

blant tenåringsgruppa. For å iverksette systematisk tidlig innsats rettet mot omsorgspersonene, er det 

behov for å opprette tilbud om foreldreveiledning for alle førstegangsforeldre.  

 

2. Tverrfaglig samarbeid:  

Det er etablert systematisk tverrfaglig samarbeid i kommune. Mye av dette fungerer bra, men på 

enkelte områder er det avdekket noen svakheter. Dette handler i hovedsak om 

organisering/koordinering og skriftlige rutiner. 

3. Psykisk helse:  

Basert på resultatene fra Ungdata-undersøkelsen og erfaring fra oppvekst, helsestasjon og 

barnevern er det klare indikasjoner på at Hattfjelldal kommune har særlige utfordringer når det 
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gjelder psykisk helse blant ungdom. Det er behov for å iverksette tiltak som bidrar til at ungdom 

bedre mestrer sin egen livssituasjon og er i stand til å håndtere livets normale utfordringer. Det er 

ønskelig med barn og unge som aksepterer seg selv, som tør å være seg selv og som godtar at alle 

er innehaver av både sterke og svake sider.       

4. Fysisk helse:  

Mange barn og unge er svært aktive og deltar gjerne på flere organiserte fritidstilbud hvor fysisk 

aktivitet er i fokus. Andre igjen er i svært liten grad fysisk aktiv. Fysisk aktivitet har positiv innflytelse 

på psykisk helse, mestring og trivsel. Fysisk aktivitet er forebyggende for en rekke helseplager, som 

bl.a. muskel og skjelett, fedme og diabetes. Forskning viser at barn som opplever gleden ved å være 

i fysisk aktivitet, viderefører dette til voksenlivet. Tendens i samfunnet er at overvekt og 

livsstilssykdommer øker. Gode vaner for fornuftig kosthold og helsefremmende aktivitet bør legges i 

barndommen. Selv om vi ikke har konkrete tall for Hattfjelldal, finner vi at det er all grunn til å tro at 

situasjonen også her er slik at fysisk aktivitet/friluftsliv bør være fokusområde.     

5. Vold og overgrep: 

Kommunen avdekker i liten grad at barn og unge usettes for vold og overgrep. Statistisk sett 

utsettes mange barn for uverdige, lovstridige og krenkede behandling. Det er dessverre grunn til å 

tro at vi har mørketall i Hattfjelldal. Dette er et område vi anser det nødvendig å ha fokus på og 

arbeide målrettet med.  

6. Aktivitetstilbud for ungdom: 

Vi har kommunalt drevet ungdomsklubb. Oppslutningen om tilbudet har vært minkende de siste 

årene. Frivillige organisasjoner, bl.a. Hattfjelldal Idrettslag har flere undergrupper med mye aktivitet 

innen bl.a. ski, skiskyting, friidrett og fotball. Grendelagene rundt om i kommunen er også aktive og 

har ulike arrangement. Noen barn og unge faller imidlertid utenfor de organiserte aktivitetene og 

erfaringsmessig slutter mange med organisert aktivitet når de blir tenåringer. Det er få organiserte 

tilbud spesielt rettet mot jenter. Dette sett i sammenheng med at mange jenter uttrykker en 

opplevelse av ensomhet, ser vi behovet for å etablere sosiale møteplasser og legge til rette for 

mestringsopplevelser gjennom positiv aktivitet.   

7. Barn og unges medvirkning: 

Ungdomsrådet er operativt og blir i stadig større grad benyttet som høringsinstans. Initativ fra 

Ungdomsrådet til dialog med bl.a. politisk nivå oppleves ikke å bli prioritert. Dersom Ungdomsrådet 

skal oppleve å bli tatt på alvor og få utøve reell innflytelse, må rådet løftes frem og gis større status 

som ”ungdommens talerør”. 

8. Fullverdig liv: 

Alle barn har rett til et fullverdig liv. Kommunen har flere barn med omfattende funksjonsnedsettelser 

som er forhindret fra å delta i organiserte fritidstilbud. Det er viktig å legge til rette for tiltak som kan 

sikre deltakelse ut ifra egne forutsetninger og stimulere til gode opplevelser. Kommunen mangler 

tiltak som denne gruppen kan gjøre seg spesielt nytte av. I tillegg er adkomst til samtlige 

aktivitetsanlegg ikke universelt utformet.     

2: Visjon og mål                               
  

 

Visjon for satsingen ”Vårres unga, vårres framtid” i Hattfjelldal: 
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Det skal være trygt og godt å vokse opp i Hattfjelldal kommune. 

Barn og unge skal trives og ha det bra. 

Alle barn skal få utnyttet sine ressurser og utviklet egne ferdigheter. 

 

Hovedmål: 

 

 

 

 

 

Delmål 1:        Delmål 2: 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Delmål 3:       Delmål 4: 

 

 

 

 

Utfyllende kommentarer til delmålene: 

Delmål 1 

 Ingen av elevene ved grunnskolene i kommunen skal oppleve mobbing. 

 Styrke omsorgskompetansen til alle foreldre. 

 Gi økt foreldrekompetanse til utsatte familier.  

 Redusere opplevelse av ensomhet, særlig blant unge jenter.  

 Hattfjelldal kommune skal ha et godt kvalifisert tilbud til barn og unge innenfor psykisk 

helsearbeid med fokus på forebygging, åpenhet og kunnskap. 

Hattfjelldal kommune skal følge de mål og forpliktelser 

som er gitt i FNs barnekonvensjon. 

Hattfjelldal kommune skal ha gode og samordnede 

tjenester for barn og unge. 

 

tjenester for barne 

Hattfjelldal kommune skal aktivt spre kunnskap 

om, og ha særlig fokus på, å forebygge vold og 

overgrep. 

Hattfjelldal kommune skal være i stand til å 

avdekke situasjoner der hvor barn og unge blir 

utsatt for vold, overgrep og annen type 

omsorgssvikt samt iverksette nødvendige tiltak i 

forhold til dette.    

 

Hattfjelldal kommune skal gjennom tverrfaglig 

samarbeid og systematiske forebyggende tiltak 

arbeide for å forhindre at problemer av hos 

barn og unge oppstår.  

Hattfjelldal kommune skal på et tidligst mulig 

tidspunkt være i stand til å avdekke 

bekymringsmessige forhold i familier og tilby 

hensiktsmessig hjelp til barnet og familien.  

Hattfjelldal kommune ønsker å fremme 

medbestemmelse for barn og unge. Det skal 

være reell medbestemmelse ved formelle 

politiske beslutningsprosesser og i bestemmelser 

som gjelder eget liv og egen sak.  

Hattfjelldal kommune skal fremme en god 

folkehelse blant barn og unge samt utjevne 

sosiale helseforskjeller både når det gjelder 

fysisk og psykisk helse.  

Alle barn skal sikres retten til et fullverdig liv og 

deltakelse i samfunnet basert på egne 

forutsetninger.  
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 Arbeide for styrket mestringsfølelse og positivt selvbilde.  

Delmål 2 

 Gjøre kunnskap og informasjon om vold og overgrep tilgjengelig for barn og unge. 

  Sørge for kompetanseheving blant kommunens egne ansatte. 

Delmål 3  

 Styrke og befeste rollen til Ungdomsrådet.  

 Legge til rette for rekruttering, involvering og deltakelse av Ungdomsrådets medlemmer.  

Delmål 4  

 Alle barn og unge skal være i daglig fysisk aktivitet (minimum 60 min i løpet av barnehage-

/skoledagen). 

 Ungdommer skal oppleve natur- og bevegelsesglede. 

 Ungdom skal etablere gode vaner knyttet opp mot fysisk aktivitet og kosthold som de tar 

med den dagen de flytter for seg selv. 

 Barn skal uavhengig av etnisk opprinnelse, sosial status eller religiøs preferanse, sikres 

deltakelse i organsierte fritidsaktiviteter. Integrering skal ha et særlig fokus i alle tiltak som 

iverksettes i regi av denne plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Tiltak                             
 

Tiltak delmål 1 
 

Tiltak 1: Forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge 
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Ansvar: PRO-avdelingen v/enhetsleder for miljøterapitjenesten  

Tidsfrist: 3-årig prosjekt med oppstart i 2016  

 

Økonomisk konsekvens:    

Utgifter  2016 2017 2018 

Lønn 20 % 

koordinator 

140.000 140.000 140.000 

Zippys venner (1.-

4.klasse) 

 72.000 72.000 72.000 

Psykisk helse i 

skolen (8.-10.klasse) 

23.000 23.000 23.000 

Kompetanseheving  10.000 10.000 10.000 

Materiell  5.000 5.000 5.000 

Sum  250.000 250.000 250.000 

Inntekter   

Skjønnsmidler  155.000 155.000 155.000 

Andre tilskudd 0 0 0 

Egenfinansiering  95000 95000 95000 

Sum  250.000 250.000 250.000 

 

Beskrivelse av tiltaket: 

Målgruppe:  

Barn og unge i Hattfjelldal i alderen 11-16 år (mellomtrinn- og ungdomsskole) 

Arbeidsmetode/arbeidsform:  

Hattfjelldal kommune ønsker å ha en egen koordinator som skal koordinere og samordne tiltakene 

innenfor psykisk helsearbeid for barn og unge.  

Det skal kartlegges, planlegges og utarbeides skriftlige rutiner og metoder for forebyggende psykisk 

helsearbeid rettet mot barn og unge i Hattfjelldal kommune. Arbeidet skal organiseres som et 3-årig 

prosjekt hvor ”livsmestringskurs” for ungdom skal iverksettes med sikte på å bli et fast, årlig opplegg 

i samarbeid med kommunens oppvekstsentra. Arbeidet skal gjenomføres ved å ansatte egen 

koordinator i minimum 20 % stilling.  

Tverrfaglig samarbeid/interkommunalt samarbeid: 

For å få til et godt resultat må det innarbeides gode samarbeidsrutiner mellom PRO, 

skolehelsetjenesten, barneverntjenesten og oppvekst m.fl. 

Evaluering:  

Vanskelig å måle forebyggende arbeid, men: 

Spørreskjema- ungdomsdata? 
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Frafall fra videregående skole? 

Får man innarbeidet psykisk helse arbeid i skole og barnehage? 

Resultat på skolen? 

Trivsel/aktivitet i fritiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 2: Foreldreveiledningsprogram (ICDP eller tilsvarende 

primærforebyggende program) 

 

Ansvar: Helseavdelingen 

Tidsfrist: Vinter 2016 

 

Økonomisk konsekvens:  
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Utgifter  2015 2016 2017 

Kompetanseheving 10.000 10.000 0 

Planlegging, gjennomføring 

og evaluering, 20 % stilling 

70.000 140.000 140.000 

Materiell  2.000 2.000 

Servering på kurskvelder  5.000 5.000 

Sum  80.000 157.000 147.000 

Inntekter   

Skjønnsmidler  70.000 147.000 137.000 

Andre tilskudd 0 0 0 

Egenfinansiering  10.000 10.000 10.000 

Sum  80.000 157.000 147.000 

 

Beskrivelse av tiltaket: 

 

Målgruppe:  

Minimum alle førstegangsforeldre + foreldre til barn under 6 år ved ledig kapasitet. 

Arbeidsmetode/arbeidsform:  

Iverksetting av systematisk foreldreveiledning som forebyggende tiltak, for eksempel  

ICDP( = International Child Development Programme) som inneholder 8 tema for godt samspill 

mellom barnet og omsorgspersonene. ICDP retter seg mot alle foreldre og er et lavterskeltilbud. 

Gruppebasert metode med faste moduler. Årlig tilbud. 

Tverrfaglig samarbeid: 

Helsestasjonen (jordmor og helsesøster) og barneverntjenesten. 

Evaluering:  

Spørreskjema til alle foresatte som deltar. 

 

 

Tiltak delmål 2 
 

Tiltak 3: Undervisningsopplegg i førskole/skole (mot 

vold/overgrep) 

 

Ansvar: Helseavdelingen v/jordmor  
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Tidsfrist: Prosjekt 2016-2019 

 

Økonomisk konsekvens:    

Utgifter  2016 2017 2018 

Økning 10 % jordmorstilling 70.000 70.000 70.000 

Helsesøsterressurs       47.000         23.500      23.500   

Undervisningsmateriell         10.000           10.000        10.000 

Innleie SMISO 15.000 15.000 15.000 

Hospitering 20.000 0 0 

Sum      162.000        118.500 118.500     

Inntekter   

Skjønnsmidler  115.000 95.000 95.000 

Andre tilskudd 0 0 0 

Egenfinansiering  47.000 23.500 23.500 

Sum  162.000 118.500 118.500 

 

Beskrivelse av tiltaket: 

  

Målgruppe:  

Alle barn og unge i barnehage og skole. 

Arbeidsmetode/arbeidsform:  

Vi skal ha undervisningsopplegg som starter i førskolegruppa og fortsetter tilpasset alder på faste 

klassetrinn gjennom grunnskolen. Vi ønsker å hospitere hos en kommune som har prøvd ut dette 

før, og deretter lage vårt undervisningsopplegg. Dette i første omgang som et prosjekt i tre år. Vi vil 

også prioritere kompetanseheving av ansatte i kommunen som jobber med barn og unge, spesielt på 

tema vold og overgrep. 

Vi ønsker at barn og unge i større grad skal bli kjent med og trygg på egen kropp og egne grenser. 

Dette mener vi vil gjøre ungdom bedre rustet til å håndtere prestasjonskulturen og det stadig økende 

kroppspresset som ungdom utsettes for i dag.. Det vil også være forebyggende ifht utvikling av 

spiseforstyrrelser. Som et resultat av at barn og unge er mer bevisst og trygg på egen kropp og egne 

grenser vil det også virke forebyggende ifht vold og overgrep. 

Tverrfaglig samarbeid: 

Vi ser for oss et samarbeid med kommunal Ressursgruppe mot vold. Vi skal også samarbeide med 

skole/barnehage og SMISO. 

Evaluering:   

Det er alltid vanskelig å måle effekt av forebyggende arbeid. Man kan tenke seg en 

spørreundersøkelse på et klassetrinn som har hatt opplegget over noen år. Ellers kan man se om 
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man ser tendenser i neste Ungdata- undersøkelse. Man kan også se om antall henvendelser som går 

på nevnte tema endres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak delmål 3 
 

 

 Kartlegge yngre barns mulighet for medvirkning gjennom f.ek.s opprettelse av et Barne- og 

ungdomsråd eller lignende tiltak. 
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 Gjøre Ungdomsrådet til et organ på linje med andre kommunalt oppnevnte råd og utvalg. 

 Aktiv og utadrettet informasjon om Ungdomsrådet rolle og funksjon. 

 Gjennomgang av rutiner for bruk av Barnas talsperson. Vurdere fast møterett for Barnas 

talsperson i Hovedutvalget for oppvekst og kultur eller andre tiltak for å sikre reell 

medbestemmelse i beslutningsprosesser. 

 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak delmål 4 
 

Tiltak 4: ”Glad og aktiv” for aldersgruppen 13 – 16 år  
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Ansvar: Helseavdelingen v/folkehelsekoordinator 

Tidsfrist: Vår 2016 

 

Økonomisk konsekvens:    

Utgifter  2015 2016 2017 

Aktive arbeidstimer; 

105 timer 

21.500 21.500 21.500 

Planlegging og 

evaluering; 15 timer 

3.100 3.100 3.100 

Materiell og utstyr 5.000 2.000 2.000 

Leie av buss 15.000 15.000 15.000 

Aktivitet eks. bowling, 

alpin  

20.000 20.000 20.000 

Innkjøp av mat 10.000 10.000 10.000 

Sum  74.600 71.600 71.600 

Inntekter   

Skjønnsmidler  50.000 47.000 47.000 

Andre tilskudd 0 0 0 

Egenfinansiering  24 600 24 600 24600 

Sum  74.600 71.600 71.600 

 

Beskrivelse av tiltaket: 

Målgruppe: Ungdommer i alderen 13 – 16 år.  

Arbeidsmetode/arbeidsform: Vi skal ha ulike aktiviteter som er tilpasset denne aldersgruppen som 

har fokus på målområdene. Eksempel på dette er å arrangere turer i nærmiljø, gi de opplæring i 

bruk av treningsrommet, ha ”bra mat” kurs tilpasset målgruppen, aktiviteter i basseng og gymsal. Vi 

vil prøve å være mest mulig ute. Det vil være instruktører med helsefaglig bakgrunn som har 

gruppen.  Det vil være aktiviteter 1 gang i uken over 3 måneder hvert år. Vi vil prøve å tilpasse det 

slik at det blir rett etter skoletid og at ungdommene får litt sunn snacks før vi begynner. Vi vil også 

prøve å arrangere turer til nærliggende aktivitetsanlegg eks. bowling og alpinbakke. På slutten av 

opplegget vil vi planlegge en overnattingstur, eks. leie av hytte/lavo i nærområde, dette for å ha 

ekstra fokus på det sosiale og naturopplevelser. 

Tverrfaglig samarbeid: Samarbeid mellom frisklivssentral, fysioterapeut og skolehelsetjenesten. 

Om mulig søke samarbeid med frivillige organisasjoner, for eksempel 4H, Hattfjelldal jeger og fisk 

eller Hattfjelldal snøscooterforening. 

 

Evaluering: Vi vil evaluere tiltaket intern, i tillegg til at ungdommene skal fylle ut et 

evalueringsskjema etter hver periode.  
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Tiltak 5: Yukigassen / Snøballkrig  

 

Ansvar: Ungdomsrådet/Ungdomsklubben 

Tidsfrist: Vinter 2016 
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Økonomisk konsekvens: Vinterlek  

Utgifter  2015 2016 2017 

Hjelm (249*20) 5.000 2.000 2.000 

Alpinbriller (400*20)          8.000 6.000 6.000 

Aktive arbeidstimer; 105 

timer 

21.500 21.500 21.500 

Planlegging og evaluering; 

15 timer 

3.100 3.100 3.100 

Sosialt samvær 10.000 10.000 10.000 

Sum  47.600 42.600 42.600 

Inntekter   

Skjønnsmidler  30.000 25.000 25.000 

Andre tilskudd 0 0 0 

Egenfinansiering  7.600 7.600 7.600 

Sum  47.600 42.600 42.600 

 

Beskrivelse av tiltaket: 

Målgruppe:  

Denne aktiviteten kan passe de fleste aldersgrupper, men i hovedsak eldre skolebarn/ungdommer. 

Yukigassen kan arrangeres ved skolen på fotballbanen.  

 

Arbeidsmetode/arbeidsform:  

Yukigassen skjer på vinteren, så vi må lage bane og ha utstyr. Vi må ha et tverrfaglig samarbeid fram 

mot yukigassen der vi blir enige om hvem som gjør hva.  

- Her kan vi også invitere nabokommuner til kamp .  

- Invitere flere lag og skoler til en cup. 

Høst fram mot vinter: planlegge, skaffe utstyr, informere og rekruttere. 

Januar: Lage til bane, teste og trene. 

Februar: Cup, etterfulgt med ”koz” i gymsalen. 

Mars: Invitere noen andre 

Vår: evaluering 

 

Tverrfaglig samarbeid: 

Skole, ungdomsklubben, ungdomsrådet, kanskje videregående skole avd. Hattfjelldal. 
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Evaluering:   

Oppmøte på yukigassen, deltakelse, systematisk gjennomgang i klasser som deltar i yukigassen og 

analyse.  

Evalueres årlig, for at nye ungdomskull også er med å legge føringer for utviklingen videre. 
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Tiltak 6: Styrke eksisterende aktiviteter i Hattfjelldal som retter 

seg mot barn og unge (integreringstiltak i samarbeid med 

Hattfjelldal Idrettslag og ungdomsklubben Madamax) 

 

Ansvar: Hattfjelldal mottak ved Barne- og ungdomsansvarlig  

Tidsfrist: Høst 2015 

 

Økonomisk konsekvens:    

Utgifter  2015 2016 2017 

Aktive arbeidstimer ( 200t ) 

Hattfjelldal Idrettslag – rekruttering og 

deltakelse på aktiviteter i lagets regi   

38.000 38.000 38.000 

Planlegging og evaluering  

Hattfjelldal Idrettslag 15 timer 

3.000 3.000 3.000 

Utstyr/aktivitet Hattfjelldal Idrettslag  

Idrettsdresser, drakter/vester, sko, ski, 

reiser til konkurranser osv.  

50.000 50.000 50.000 

Aktive arbeidstimer 100 timer 

Ungdomsklubben Madamax  

19.000 19.000 19.000 

Utstyr 

Ungdomsklubben Madamax 

Mat, grill, leker/utstyr av div.slag, bumper 

ball, sumodrakter osv., små prosjekt ”pimp 

my spark”.    

50.000 50.000 50.000 

Planlegging og evaluering 15 timer  3.000 3.000 3.000 

Sum 163.000 163.000 163.000 

Inntekter    

Skjønnsmidler 100.000 100.000 100.000 

Andre tilskudd 0 0 0 

Egen finansiering 63.000 63.000 63.000 

Sum  163.000 163.000 163.000 

 

 

Beskrivelse av tiltaket: 

 

Målgruppe:  
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Barn- og ungdom i Hattfjelldal Mottak, bosatte flyktninger og samtlige brukere av aktivitetene i 

Hattfjelldal.   

Arbeidsmetode/arbeidsform:  

Vi ønsker å styrke de aktivitetene som retter seg mot barn og unge i Hattfjelldal for å sikre interering 

av barn fra mottak og bosatte flytninger. I dette tiltaket har vi valgt å fokusere på to aktiviteter som 

retter seg mot barn og unge, som er etablerte fra før i Hattfjelldal. For barn og ungdommer i mottak 

kan hverdagen være preget av kaos og det er viktig at det er personale de er kjente med i de 

aktivitetene de skal delta på, og eventuelt ha med foresatte sammen med ansatt for å trygge familie. 

Vi ønsker å jobbe mot stigma og rasisme blant barn- og unge i Hattfjelldal, og vi tenker at dette kan 

bidra til mindre frykt og mer toleranse i samfunnet i Hattfjelldal hvis barn- og unge kan delta på 

aktiviteter på lik linje med andre barn- og unge.  

Vi tenker også deltakelse i aktiviteter skaper større ringvirkninger enn bare en fysisk deltakelse. Det 

at et barn eller en ungdom føler at det har en fullverdig plass på et lag eller i en ungdomsklubb kan 

skape gode følelser som glede og tillit hos barnet eller ungdommen, som kan ha en smitteeffekt over 

på andre brukere av aktiviteten.  

Ungdomsklubben Madamax har en aldersgrense fra 12-18 år, for gutter og jenter, som også kjører 

rene gutte- og jente kvelder.  

Hattfjelldal Idrettslag har mange undergruppe som tilbyr aktiviteter for barn og ungdom, der det 

også er aktiviteter som hele familien kan delta på, som gate løp, der det ikke er noen aldersgrense.  

 

Tverrfaglig samarbeid/interkommunalt samarbeid? 

Barne- og ungdomsansvarlig ved Hattfjelldal Mottak, samarbeid med ungdomsklubben Madamax 

og Hattfjelldal Idrettslag.  

 

Evaluering:  

Vi skal måle effekt gjennom kvantitativ og kvalitativ metode. Dette skal vi gjøre gjennom å ha 

fortløpende evalueringer med foresatte, barn, ungdommer og arrangører i aktiviteter – hva er det vi 

ser, hvordan opplever vi dette, og ved å tallfeste hvor mange som deltar. Dette er en usikker metode 

og kan være en stor feilkilde fordi Hattfjelldal Asylmottak er ment som et sted for mennesker å være 

mens de venter på svar på asylsøknad og eventuelt kommune, så tallene kan være en feilkilde på 

bakgrunn av måten et asylmottak fungerer.   
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Tiltak 7: Sanserom 

 

Ansvar: Miljøterapitjenesten ved enhetsleder og ergoterapeut 

Tidsfrist: 2016 

 

Økonomisk konsekvens:    

Utgifter  2016 2017 2018 

Utstyr 60.000 20.000 20.000 

Lønnsutgifter 140.000 140.000 140.000 

Sum  200.000 160.000 160.000 

Inntekter   

Skjønnsmidler  50.000 20.000 20.000 

Andre tilskudd 10.000 0 0 

Egenfinansiering  140.000 140.000 140.000 

Sum  160.000 160.000 160.000 

 

Beskrivelse av tiltaket: 

Mål:  

Hattfjelldal kommune skal ha et fritidstilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser 

Målgruppe:  

Barn og unge som ikke kan nyttiggjøre seg andre fritidstilbud. 

Arbeidsmetode/arbeidsform:  

Det skal lages et sanserom der barn og unge med funksjonsnedsettelser kan få et fritidstilbud som er 

tilpasset.  

Tverrfaglig samarbeid/interkommunalt samarbeid? 

Et sanserom vil kunne benyttes av flere som har behov for ulik type sansestimuli, f.eks 

barnehage/skole. 

Evaluering: Hvordan skal vi evaluere tiltaket og ”måle” effekt?  

Får vi et sanserom? Blir det brukt? 
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4 Oversikt over tiltakene i planen 
 

Kostnadskrevende tiltak: 

 

Tiltak nr Tittel Nye kostnader  

                                                             

 

2015 2016 2017 2018 

1 Forebyggende psykisk 

helsearbeid for barn og unge  
 

          135.000 

 

135.000 

 

135.000 

2 Foreldreveiledningsprogram 70.000 147.000 137.000  

3 Undervisningsopplegg i førskole 

og skole (mot vold og overgpret) 
115.000 

95.000 
95.000  

4 ”Glad og aktiv” for 

aldersgruppen 13-16 år 
50.000 

47.000 
47.000  

5 Yukigassen/Snøballkrig 30.000 25.000 25.000  

6 Styrke eksisterende aktiviteter 

som integreringstiltak 
100.000 

  100.000 
100.000  

7 Sanserom 0 50.000 20.000 20.000 
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5: Oppfølging av planens innhold  
 

 

Følgende rutiner gjelder som kvalitetssikring for oppfølgingen av denne planens innhold: 

 

1. Det barnefaglige arbeidet skal være en del av kommunens planstrategi og kommuneplanen.   

2. Det avgis en skriftlig statusrapport om denne planens foreslåtte tiltak til kommunestyrets møte i 

juni  hvert år, første gang 2016. 

3. I tråd med denne planens vedtatte prioriteringer fremmer rådmannen forslag til realisering av 

tiltak i den årlige behandlingen av økonomiplanen dersom ikke annet er bestemt av 

kommunestyret.  

 

 

Ansvar for gjennomføring av denne rutinen: rådmannen. 
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5: Vedlegg 
 

 

1. OPPSUMMERING TILTAKSLISTE/HANDLINGSPLAN (UPRIORITERT) 

 
 
 
IKKE - ØKONOMISKE TILTAK (organisatorisk/systemarbeid, interne oppgaver i 

avdelingene): 
 
1) Bruke avisen, hjemmesiden og facebook mer aktivt. Informere på hjemmesiden om 
observasjonsplikten, avvergelsesplikten, meldeplikten osv. Enkle og tydelige rutiner skal 
legges på hjemmesiden over hvordan man skal gå fram for å melde i fra om 
vold/overgrep/bekymring. 
 
2) Bruken og sammensetningen av rådet for eldre og funksjonshemmede bør bedre 
gjenspeile at alle aldersgrupper skal ivaretas på lik linje. Oppnevne representant som ivaretar 
yngre funksjonshemmedes interesser. 
 
3) Bedre koordinert samarbeid vedr. tilbud til funksjonshemmede barn og unge (særlig ml 
fagnivå og ledernivå/beslutningstakere) Vurdere for eksempel egen koordinerende enhet for 
barn og unge som har behov for langvarige og sammensatte tjenester. Sikre overgangen fra 
barn til voksne ved fylte 18 år (rett ytelser fra Folketrygden, bolig, aktivitet med mer).   
 
4)Bedre brukermedvirkning i planprosesser. 
 
5) Koordinert samarbeid med frivillige organisasjoner via Frivilligsentralen. Faste 
samarbeidsmøter mellom kommunen og frivillige organisasjoner. 
 
6) Skoleskyss: Invitere til dialog med alle sjåfører hver høst som forebyggende tiltak. 
 
7) Forebyggende program mot tobakk/alkohol, FRI – programmet, bør utvikles/forbedres. 
 
 
ØKONOMISKE TILTAK (krever økte ressurser i form av økt personell og/eller midler) 

 
1) Forebyggende tiltak: Psykisk helse blant barn og unge: Et slags ”Livsmestringskurs” for 
ungdom.  
 
2 ) Avdekke vold og overgrep. Bruk av SMISO inn i undervisningen som fast årlig opplegg i 
enkelte klasser.  Kursing og kompetanseheving. 
 
3) Iverksette forebyggende foreldreveiledningsprogram (for eksempel ICDP el) 
 
4) Forebyggende tiltak: Psykisk og fysisk helse: Utvide programmet ”Glad og aktiv” for 
ungdom i alderen 13-18  (”tøffe” aktiviteter). 
 



 26 

5) Sommerjobb for ungdom (prosjektmidler i samarbeid med PRO for aktivisering av eldre,  
småjobbformidling via Frivilligsentralen osv) 
 
6)  Egne tiltak for jenter, for eksempel jentekvelder på ungdomsklubben, jentegrupper vedr. 
fysisk aktivitet. 
 
7) Ferieklubb/Aktiv sommer. 
   
8) Lærlingeplasser i kommunen. 
 
9) Tiltak mot frafall videregående. 
 
10) Utvidet tilbud i kulturskolen. Media, kunst og håndverk, dans og drama.  Prosjektbasert 
undervisning/innleie instruktører? 
 
11) Fysisk tilrettelegging i nærmiljøet for rullestol (til for eksempel stadion og gapahuk).  
 
12) Egnede lokaler for kampsport. 
 
 
 
 

 

 

2.  OPPSUMMERING ETTER KARTLEGGINGEN  

 

Sterke sider:  

 Fagfolk med formell kompetanse og lang erfaring. 

 Velfungerende tverrfaglig samarbeid mellom kommunale avdelinger. 

 Faste system for samarbeid på tvers av avdelinger (team/samarbeidsmøter). 

 Vilje til tidlig innsats og forebygging i fokus. 

 Godt og systematisk samarbeid med PPT og  BUP. 

 Liten og oversiktlig kommune. Lett å ta kontakt med andre avdelinger.  

 Fungerende ungdomsråd og elevråd.  

 Fagfolk som samarbeider på tvers av kommunene. 

 Samarbeidsavtaler mellom ulike instanser slik som mellom kommunen og BUP. 

 De som har rett på IP og/eller koordinerte tjenester får tildelt koordinator og  

ansvarsgrupper. 

 

Svake sider: 

 Det avdekkes i liten grad at barn usettes for vold og overgrep/alvorlig omsorgssvikt. 

 Vi mangler systematisk forebyggende innsats rettet mot foreldre, for eksempel ICDP eller 

andre metoder/forelreveiledingsprogam. 

 Svært sjelden bekymringsmeldinger til barneverntjenesten på barn under skolealder.  

 

 

Utfordringer framover: 

 Hvordan kan vi bli bedre på å avdekke vold og overgrep? 

 Hvordan kan vi bli bedre på målrettede tiltak?  

 Kan vi bli bedre på systematisk forebyggende tiltak? 

 Jobber vi godt nok med psykisk helse i barne- og ungdomsskolen?  
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 Hvordan skal vi bedre klare å fange opp barn og familier med problemer som ikke benytter 

barnehage, men som likevel har behov for ekstra oppfølging? 

  Hvordan fanger vi opp barn med fremmedspråklig bakgrunn og legger til rette for deltakelse 

i sosiale aktiviter?   

 Hvordan kan kommunen opplyse bedre om mulige hjelpetiltak/gi informasjon om hvor barn 

og unge kan få hjelp? 

 Hvordan ivareta brukerperspektivet bedre i planprosesser? 

 Hvordan kan kommunen samarbeide mer med frivillige organisasjoner? 


