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Sakliste 
Saknr. Tittel 

Notat Eikefjord barnehage - trafikktrygging 

Referat frå Samarbeidsutvalet ved Florø barneskole 04.10.2018 

053/18 Arbeid og tiltak for å motverke barnefattigdom i Flora 

• Sak 053/18 om barnefattigdom i denne tilleggsinnkallinga er den rette versjonen av sak
045/18 med same tittel som vart sendt ut med hovudinnkallinga tidlegare denne veka.

• Dei to første dokumenta i denne saklista høyrer til under vedtakssak 043/18 "Refererte skriv
og meldingar".
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NOTAT 

 

TIL : LEVEKÅRSUTVALET I MØTE 13.11.18 

FRÅ : RÅDMANNEN 

EMNE : STATUSOPPDATERING PARKERINGSPLASS FOR EIKEFJORD                    
BARNEHAGE 

DATO : 8. NOVEMBER 2018 

KOPI : RÅDMANNSGRUPPA 

Kort statusoppdatering om parkeringsplass for Eikefjord barnehage.  
 
 
 
1.  Aktuell plassering: På andre sida av elva for barnehagen, på samme side av 
fylkesvegen (aust for vegen). 
2. Ordførar og Lars Terje Standal har snakka med grunneigar Arvid Sørbø og fått 
godkjenning på å køyre prosess med tanke på kjøp og søknad. 
3. Flora bygg og eigedom har laga ei skisse for utforming av søknaden og som 
grunnlag for utforming av ei avtale om kjøp. 
4. Flora bygg og eigedom skal på vegne av grunneigar som neste trinn utforme ein 
dispensasjonssøknad om tiltaket, deretter søknad om oppmålingforretning. 
5. Etter at søknad er innvilga og oppmåling er gjort skal det utformast kjøpsavtale. 
6. Deretter kan finansiering og bygging skje. 
  
Prosjektet er ikkje tatt inn i rådmannens utkast til budsjett. Gjennomføring av 
prosjektet forutsetter såleis at bystyret bevilger nødvendige midlar til at det kan 
gjennomføres. 
 
 
 
Rådmannen 
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Fra: Stavø Norunn 
Sendt: onsdag 7. november 2018 13:28 
Til: Schei Arne 
Kopi: Moen Anders; Nipen Linda; Broberg Knut 
Emne: Notat eikefjord barnehage 
Vedlegg: Notat eikefjord barnehage.doc 
 
Hei Arne 
 
Kan du sende vedlagte notat ut til Levekårsutvalget  sitt møte 13.11.18 
 
 
Venleg helsing 
 
Norunn Stavø 
Kommunalsjef 
Flora kommune 
Tlf.41536120 
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            Florø 12.10.2018 
 
Referat frå møte i Samarbeidsutvalet ved Florø barneskole. 
 
 
Tilstades: Arild Brandshaug, Hilde Knutsen, Atle Isaksen, Nina Steindal, Ane Eliassen,  
Marianne Nødset, Mona Ødegård Standal, Venche Standal Byrkjeland, Wenche Iren Brandsøy 
Frid Nesse, Susanne Kringstad og Kristin Starheim  
Meldt forfall: Vivian Norstrand og Bodil Midtbø 
 
Tid: Torsdag 4. oktober kl. 1730. 
Stad: Personalrommet ved FLB. 
 

 
Presentasjonsrunde. 
 

1. Informasjon om læringsmiljøet ved skolen.  
Jobbar mykje med klassemiljø med ein klasse på 5.trinn. Marianne gjekk gjennom oppsett 
plan for dette arbeidet. PPT er inne i arbeidet.  
Så har vi hatt ein "slåsskamp" etter skoletid på sykkelparkeringa. Her har ein vore i 
kontakt med politiet. Ønskjer politiet på skolen i 5.-7.klasse.  
Vi har bestemt at det på fotballbana og rundt den, skal det berre vere fotball. All anna 
aktivitet må forgå andre plassar. Dette er snakka om i klassane. Gjeld 5.-7.klasse. 
Prøver å få fokus på andre aktiviteter i friminutt, td ulike spel som kan vere i skuret på 
bord. TL-arane får mykje skryt. Elles er alle positive til delt storefri. Mykje meir plass ute, 
spesielt på fotballbana. 
 

2. Evaluering av felles foreldremøte. 
Alle partar er einige om at vi må fortsette felles-foreldremøte. Kanskje kan ein dele opp i 
tre ulike møtedagar, slik at det blir færre kollisjonar. Elles kan innhaldet justerast litt. 
Mindre tid på PPT og meir fokus på lærarane. Aktuelle tema neste år kan t.d. vere 
Nettvett eller Livsmeistring. Gjennomgang av §9a må vere med. 
Klasseforeldremøte med spørsmål til diskusjon var veldig bra. Her kunne ein tenke andre 
spørsmål til 1.klasseforeldre. Elles ønskjer FAU at timelærarar kunne vere med på 
klasseforeldremøte. Kjekt å helse på dei og.  
1.klasseforeldre sakna litt meir informasjon om SFO, før oppstart. 
 
Eit lite innspel til skolen: Treng litt meir skilting. Slik at det blir lettare å finne fram for 
nye foreldre. 
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3. Status, ny gymsal ved Florø barneskole 

Utgreiing av IvestConsult. 6 alternativ er no nede i 2. Dette skal no til Bystyret. Det er 
"Hans Blomgate" og "Prestegarden" som står att. Fotavtrykket er no nede i 1000-1500. 

 
Ein ønskjer at Jane Berg Solheim kjem på eit seinare møte og presenterer dei aktuelle     
alternativa. Elles blir det no jobba med kostnadskalkyle for gymsal og for "ombygging" 
av  frigjort areal på skolen. 

 
4. Årshjulet for 2018-2019 for Råd og utval ved Florø barneskole. 

Forslag på Trude Havik (Skolefråvere) eller Kvello som føredragshaldarar på 
storforeldremøte i jan 2019. Dette blir jobba vidare med. Elles blei revidert plan godkjent. 
Utdelt på møte. 
 
 

5. Ymse: 
Desse var ikkje på saklista. 
Toalettforholda. "Toalettårn" mot nord ligg inne i investeringsplaner for 2020. 
Elles ønskjer Bygg og eigendom å fore ut veggane i gangane på skolen, for å betre 
inneklima og halde på varmen. Dette må skolen ta stilling til.  
Dårleg luft i klasserom. Det vil bli gjort målingar etter haustferien. Sjekke opp 
ventilasjonsanlegg. Når går det? 
"Mobilhotell"? Vi har problem med at elevane ikkje lar mobilen ligge i sekken, slik den 
skal. Det har vore episodar med filming i gangar og garderobe. SU støttar opp om at 
skolen kan ta inn telefonar om morgonen, og elevane få dei tilbake ved skoleslutt. Dette 
vil gjelde 5.-7.klasse. Vil kome infoskriv heim. 
 
 
 
Referent: 
Venche Standal Byrkjeland 
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FLORA  
KOMMUNE 

Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
053/18 Levekårsutvalet PS 13.11.2018 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Bente Nilsen 18/2163 

Arbeid og tiltak for å motverke barnefattigdom i Flora 

Framlegg til vedtak: 
1. Kultur og fritid vil i vareta knutepunktfunksjonen slik den blir definert av Bufdir for søknad på
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntekstfamilier i 2019. 

2. Med bakgrunn i deltaking i KS sitt kommunenettverk for aktiv fritid for barn og unge og
fritidserklæringen, vil Flora kommune etablere eit nettverk på tvers av tenestene som vil samordne og 
finne strategiar for arbeidet for å sikre sosial utjamning og motverke utanforskap blant barn og unge.   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Informere om arbeidet som er gjort for å motverke barnefattigdom, med bakgrunn i det arbeidet Flora 
Frivilligsentral har koordinert dei siste åra. Målet er å lage felles strategiar og ein handlingsplan mot 
barnefattigdom som blir innarbeidd i alle aktuelle tenester i Flora kommune.  

Innleiing og bakgrunn: 
Kommuneplanen sin samfunnsdel forpliktar og i punkt 1.7 FOLKEHELSE er det konkrete føringar 
om å hindre sosial ulikskap og utanforskap. Det første punktet på vegval har vore brukt som 
utgangspunkt for Flora Frivilligsentral sin handlingsplan og arbeid sidan oppstart i 2015.   

· Kommuneplanen i Flora har utjamning av sosial ulikskap som den fremste av fleire 
overordna verdiar og har som sentralt mål å jamne ut sosial ulikskap. Universelle 
verkemiddel som inneber prinsipp om at tenester og ytingar skal omfatte alle og ikkje berre 
målrettast mot utvalde vanskelegstilte grupper står sentralt.  

I juni 2016 vart Fritidserklæringen signert av statsministeren, Barne- og likestillingsminister, 
kulturminister, arbeids- og sosialminister, kommunal- og moderniseringsminister, KS og fleire av dei 
store frivillige organisasjonane som Norges Idrettsforbund, Frivillighet Norge, Redd Barna, Røde 
Kors, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen med fleire.  

Flora kommune har hatt dette tilbodet sidan 2017 og 140 barn og unge fekk tilbod om deltaking på 
fritidsaktivitet det første året. Denne aktiviteten, saman med mange andre oppvekst- og 
inkluderingaktivitetar vart finansiert gjennom aktivitetsmidlar frå KF Innvandrarsenteret og eksterne 
midlar. I 2017 disponerte Flora Frivilligsentral desse midlane: NAV 83 000,- til oppgradering av 
utstyrssentralen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 105 000,- til symjeopplæring for barn, ungdom og 
vaksne. KF Innvandrarsenteret 150 000,- til inkluderingaktivitetar. Gjensidigestiftelsen 103 000,- til 
aktivitetar for jenter. Barne- ungdoms og familiedirektoratet (BufDir) 400 000,- Tiltak mot 
barnefattigdom. Satsinga på oppvekst var forankra i handlingsplanen til Flora frivilligsentral som 
styret vedtok å vidareføre i 2018 på årsmøtet i Levekårsutvalet. 

Etter nokre år med erfaringar, ser vi kor viktig det er å jobbe strategisk med dei prioriterte satsingane. 
Når vi kan synleggjer våre tilbod, blir dei brukt anten dei er universelle eller målretta. Til dømes er det 
sendt ut plakat med informasjon om fritidserklæringen til alle tenester og  frivillige lag og 
organisasjonar i tillegg til heimesider og sosiale medier.  

I februar 2018 sendte KS ut invitasjon til alle kommunar og fylkeskommunar om å delta på verkstad 
og møteplassar som jobbar for at fleire barn og unge skulle delta i organisert fritidsaktivitet og leik. 
Bakgrunnen var ei ekstra satsing og eit løft for å fremme barn og unges sine sjansar til å delta i 
organisert fritidsaktivitet og leik, uavhengig av økonomi og familiebakgrunn. Forankringa var 
fritidserklæringen. Verkstadene og nettverka skulle arrangerast i perioden 1.mai 2018 til 31.mars 
2019. Flora og Vågsøy kommune sendte inn ein felles søknad som framtidige Kinn kommune og fekk 
plass i nettverket.  
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Frivilligkoordinator på inkludering Siri L. Stavang har ansvaret for å leie vårt lokale nettverk med i 
Flora og samarbeide med Vågsøy kommune med mål om å arbeide fram ein felles praksis og strategi 
for å jobbe med fritidserklæringen i Kinn kommune. Vi ønskjer å bruke metoden allemed.no for å få ei 
felles bevisstgjering i arbeidet med fritidserklæringen.  
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Flora frivilligsentral søkte barnefattigdomsmidlar i 2018, men fekk avslag i mai. Etter klagebehandling 
fekk vi innvilga 150 000,- som var viktig for å gjennomføre vår prioriteringar i handlingsplanen. I 
tillegg vedtok Flora bystyre samrøystes i revidert budsjett å innvilge 300 000,- til tiltak mot 
barnefattigdom i punkt 6 i sak 045/18: 

"Bystyret ser med uro på auka forskjellar i samfunnet og ynskjer å prioritere arbeidet mot 
barnefattigdom, jamfør kommunedelplanen sin samfunnsdel. Avslaget på søknaden om midlar frå 
barne, ungdoms og familiedirektoratet, viser at innsatsen vil variere frå år til år dersom vi gjer oss 
avhengige av årlege søknadar. Dette er uheldig for arbeidet. Bystyret ber rådmannen opprette eit fond 
slik at Frivilligsentralen er sikra årlege bidrag til arbeidet mot barnefattigdom. Midlane skal brukast 
dersom ein ikkje får innvilga eksterne søknadar om midlar. Beløpet frå kommunen er maks kr 400.000 
årleg. Dersom klagen på avslag for årets søknad om midlar til barne ,ungdoms og familiedirektoratet 
blir tatt til følgje, blir beløpet eller deler av beløpet sett av på en bufferkonto til seinare bruk for same 
formål. Bystyret set av kroner 300.000 i revidert budsjett og finansierer dei slik: Politisk leiing kroner 
100.000,- Konsesjonskraft Kr 200 000.- (Korrigert til Kr 3,0 mill.)" 

Det å ha økonomisk handlingsrom i arbeidet med å jobbe fram tiltak for å hindre utanforskap blant 
barn og unge er utruleg viktig for å kunne gje tilbod til barn og unge over fleire år. Det skapar trygghet 
for barna og familiane det gjeld. Difor vil vi gjennom erfaring og nettverk, starte prossessen med jobbe 
fram ein handlingsplan mot barnefattigdom. 

 

Vurdering: 
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Økonomiske konsekvensar: 
 

Miljømessige konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
 

 
 
 
  
folder_fritidserklaeringen 
Tilbod om gratis fritidsaktivitet 2018 
Faktagrunnlag for vidare arbeid med barnefattigdom 
Handlingsplan 2018 
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FRITIDSERKLÆRINGEN
Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets  

rettigheter, herunder artikkel 31:

Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek  
og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta  

i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle 
og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter 

for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.

For å realisere dette må alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale  
og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst én  

organisert fritidsaktivitet sammen med andre. 
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Det er en viktig verdi i samfunnet at alle får delta i sosiale fellesskap 
og aktiviteter. Barn som vokser opp i fattigdom eller som ekskluderes 
sosialt av andre årsaker, opplever mye ensomhet. Vi ønsker at barne
fattigdom ikke skal gå i arv mellom generasjoner. Barn i lavinntekts
familier skal få bedre livskvalitet her og nå. 

En rekke kommuner, idrettslag, fritidsklubber samt frivillige og ideelle 
organisasjoner arbeider allerede godt med å inkludere barn og ungdom  
i sine tilbud. Potensialet for å få til en bredere deltakelse er derfor god. 

God utveksling av informasjon om eksisterende løsninger og behov, kan 
bidra til et bredere og bedre tilbud. Det er også behov for å samarbeide 
om å gi god og tilpasset informasjon til barn, ungdom og foresatte som 
står utenfor de organiserte fritidstilbudene. Dette gjelder tilbud både  
i offentlig og frivillig regi. 
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VI ER DERFOR ENIGE OM: 

1. At alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktivi
teter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek 
og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever 
tilhørighet og mestring.

2. At barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og 
fritidsaktivitetene de skal delta i.

Det gjøres mye godt arbeid lokalt og nasjonalt for å inkludere barn og 
ungdom i sosiale felleskap og aktiviteter, men vi har ikke lyktes med å 
gjøre det mulig for alle å delta. 

LØSNINGENE MÅ FINNES I FELLESKAP, DERFOR VIL VI:

1. Samarbeide lokalt og nasjonalt om at alle barn og ungdom skal  
få delta i minst én organisert fritidsaktivitet. 

2. Fremme betydningen av å satse på lokale lag og foreningers  
aktivitetstilbud som et viktig virkemiddel for sosial inkludering av 
barn og unge i lokalsamfunnet.

3. Formidle gode ideer og lokale eksempler på hvordan kommuner 
og frivillighet kan samarbeide om å sikre at alle barn og unge har 
mulighet til å delta i organiserte fritidstilbud, uavhengig av familie
økonomi.

4. Utfordre hverandre på holdninger og handlinger som gjennom 
langsiktig samarbeid fører til måloppnåelse.
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Oslo, 7. juni 2016

Statsministeren 

Barne og likestillingsministeren

Kulturministeren

Arbeids og sosialministeren

Kommunal og moderniseringsministeren

KS

Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

Frivillighet Norge

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom:

Redd Barna

Røde Kors

KFUKKFUM

Kirkens Bymisjon

Frelsesarmeen 

Voksne for Barn 

FRITIDSERKLÆRINGEN
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Tilbod om gratis deltaking i jamnleg organisert 

aktivitet for barn og unge under 18 år! 

FRITIDSERKLÆRINGA: 

Fritidserklæringa vart signert av Statsministeren, fleire statsråder, KS, Norges 

Idrettsforbund m.fl. i 2016. Denne seier at alle barn og unge skal få 

sjansen til å delta på fritidsaktivitet uavhengig av foreldre sin sosiale eller 

økonomiske situasjon. 

 

For å lukkast med arbeidet må vi alle gjere ein innsats, både tilsette i kommunen 

og frivillige lag og organisasjonar. Difor må vi samarbeide om å gje god og tilpassa informasjon til barn, ungdom og 

føresette som står utanfor dei organiserte fritidstilboda. Flora kommune v/Flora Frivilligsentral har fått tildelt 

økonomiske midlar frå Flora bystyre som gjer til at vi kan støtte barn og unge med medlemskap i lag og organisasjonar. 

 

Kjenner du eit barn eller ein ungdom som kan trenge eit kjekt fritidstilbod som til dømes 

synge i kor, delta i idrett, på Speidaren, i Kulturskulen, i korps, drillen eller motorsport osb? 

Ta kontakt med oss! Vårt mål er at alle skal få eit tilbod på fritida si.  

 

Flora Frivilligsentral: 
Siri Stavang, Frivilligkoordinator, 45877783/siri.stavang@flora.kommune.no (tysdag-torsdag kl. 0815-1430) 

Bente Nilsen, Dagleg leiar, 90222692,/bente.nilsen@flora.kommune.no (mån-fre kl. 0800-1530) 

Få informasjon og følg oss på facebook: https://www.facebook.com/florafrivilligsentral/ 
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Faktagrunnlag i 
arbeid mot 
barnefattigdom  
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At noen barn lever i 
fattigdom i et land hvor 
de aller fleste har mye 
og mer enn de kanskje 

trenger, kan gjøre 
fattigdom mer synlig og 

skambelagt.  
(Regjeringens strategi mot 

barnefattigdom 2015 - 2017 

Innhald 
 

Kva er barnefattigdom og lavinntekt?............................................................ 2 

Kven er dei fattige barna i Flora?................................................................... 3 

Kommunen sine forpliktingar……………………………………………………………………… 4 

Regjeringa sin strategi……………………………………………………………………………...... 6 
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Kva er barnefattigdom og lavinntekt?  

 

 
 

 

 

 

Absolutt fattigdom 

Ei absolutt fattigdomsgrense 
handlar om å finne ei grense for eit 
menneske sitt minste eksistensnivå 

for å overleve. Ein metode er å 
avgjere kor mykje energi og 

næringsstoffer menneskekroppen 
treng, for så å berekne kva det 

kostar å dekke desse basisbehova. 
Ofte legger man også til ein del for 

å dekke klær, bustad og andre 
nødvendige ting (snl.no). 

Relativ fattigdom 

 «Ein person er fattig dersom 
vedkommande manglar ressursar 

til å delta i samfunnet sine 
aktivitetar og å oppretthalde den 

levestandarden som er vanlig i 
dette samfunnet» (Townsend 

1979:31). Relativ fattigdom vil 
være forskjellig frå land til land og 

mellom by og bygd. 

Kva er fattigdom i Norge?  

I Norge lever ingen under absolutt 
fattigdom, fordi alle innbyggarar 

har ein grunnleggande rett til 
sosiale ytingar og tenester. 

Fattigdom i Norge er difor knytta 
til relativ fattigdom, der grensa 

settast i henhold til EU sin 
definisjon som seier at ein familie 

er i ei risikosone for lavinntekt 
dersom husholdningen har ei 

inntekt på 60 % av 
medianinntekten 

 

Vedvarande lavinntekt  

Bereknar vi medianinntekt for 
dei siste tre åra snakker vi om 

vedvarande lavinntekt fordi 
husholdningen har vore under 

lavinntekt over fleire år. 
Vedvarande lavinntekt er ein 

betre indikator for relativ 
fattigdom enn eit inntektsår, 

fordi enkelthendingar kan 
påverke eit års inntekt mens 

vedvarande lavinntekt indikerar 
manglande sosial mobilitet og 

evne til å endre eigen situasjon  
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Kven er dei fattige barna i Flora?  (Utdrag kjelde BufDir) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2016 levde 231 barn i 
hushaldningar med 
vedvarande lavinntekt. 
Det er 9,5% av barna. 
Dette er litt under 
landsgjennomsnittet 
som er på 10,3% Talet 
er aukande. I 2013 var 
talet 6% i Flora. 

I 2016 var det 188 barn 
som budde i 
hushaldningar som fekk 
sosialhjelp. Dette er 
6,8% og litt over 
landsgjennomsnittet 
som er 6,3% 

Det er 419 barn som 
bur i hushaldningar 
med einsleg forsørgjar. 
Det er 15,2% og litt 
høgare enn 
landsgjennomsnittet 
som er 14,3% 

I 2016 var det 260 barn 
som levde i 
hushaldningar utan 
yrkestilknytta 
forsørgjarar 

I 2016 var det 167 barn 
med 
innvandrarbakgrunn* 
som levde i 
hushaldningar med 
lavinntekt. Dette er 
57% som er signifikant 
høgare enn 
landsgjennomsnittet 
som er 36,8% 

*Afrika, Asia, Latin-Amerik, 
Europa utanom EU/EFTA 

I 2016 var det 49 barn 
med 
innvandrarbakgrunn* 
som levde i 
hushaldningar med 
lavinntekt. Dette er 
27,7% og signifikant 
høgare enn 
landsgjennomsnittet 
som er 15,3%  

*EU, EFTA, USA, Canada, 
Australia og NewZealand 
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Kommunen sine forpliktingar 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er170 barn som 
bur i hushaldningar 
der minst ein 
forsørgjar mottek 
uførepensjon. Det er 
6,2%, same som 
landsgjennomsnittet. 

I 2016 levde 226 barn i 
hushaldningar med 
lavinntekt der 
hovudforsørgjar har 
lav utdanning. Det er 
77,1 % og signifikant 
over 
landsgjennomsnittet 
som er 60,8%   

Barnekonvensjonen 
• Artikkel 2 og 3, Sikre at tjenester 
og handlinger ikke diskriminerer og 
er til barns beste 
• Artikkel 26, Sikre at barnet får den 
sosiale hjelpen og den økonomiske 
støtten det har krav på etter landets 
lover  
• Artikkel 27, Barnet har rett til en 
levestandard som er tilstrekkelig på 
alle områder. 

Grunnloven § 104  
• Sikrer barns rett til å bli hørt  
• Sikrer at barnets beste er et 
grunnleggende hensyn  
• Sikrer integritetsvern  
• Gir rett til grunnleggende 
økonomisk, sosial og helsemessig 
trygghet 
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ALLE 
TENESTEEININGAR 

HAR EIT ANSVAR FOR 
Å BEKJEMPE 

BARNEFATTIGDOM 
OG JOBBE SAMAN 

FOR Å FØREBYGGE 
UTANFORSKAP 

BLANT BARN OG 
UNGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialtjenesteloven §1: Formål  
 
• å bedre levekårene for 
vanskeligstilte, bidra til sosial og 
økonomisk trygghet. 
• bidra til at utsatte barn og unge og 
deres familier får et helhetlig og 
samordnet tjenestetilbud 
• bidra til likeverd og likestilling og 
forebygge sosiale problemer. 

Barnevernloven 
• § 1-1. Lovens formål er å sikre at 
barn og unge (...) får nødvendig hjelp 
og omsorg til rett tid, å bidra til at 
barn og unge får trygge 
oppvekstvilkår.  
• § 3-1. Kommunen skal følge nøye 
med i de forhold barn lever under, og 
har ansvar for å finne tiltak som kan 
forebygge omsorgssvikt og 
adferdsproblemer.  
•§ 3-3. Barneverntjenesten bør også 
samarbeide med frivillige 
organisasjoner som arbeider med 
barn og unge 

Lokale planar: 
Kommunedelen sin samfunnsdel 
2016-2020  
Helse-, sosial og omsorgsplan  
2017 – 2020 
Kommunedelplan for 
oppvekstsektoren 2011 – 2020 
Folkehelseoversiktdokument 2017 
Ungdata 
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Regjeringa sin strategi. 
Rapporten "Barn som lever i fattigdom (BufDir, 2017) viser regjeringa sin strategi og kategorisering av 
typiske tiltak og målgrupper som er sentrale i arbeidet med å redusere fattigdom og betre levekår. 
Denne handlingsplanen er i tråd med desse føringane.  

 

 

Hovudmål 
Å redusere utanforskap og einsemd bland barn og unge i Flora.  

Barnefattigdom er ei utfordring som krev langsiktig prioritering og arbeidet med å redusere å sikre 
borna sitt beste er alle sitt ansvar, saman som lokalsamfunn.  
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HANDLINGSPLAN 2018 

2018 er det tredje driftsåret til Flora Frivilligsentral som har utvikla seg til å vere ein nettverksbyggar, eit 
kontaktpunkt og ein tilretteleggar for dei som ønskjer å gje eller å motta frivillig innsats. Den skal styrke 
deltaking og breidde i frivillige lag og organisasjonar med eit særskilt fokus retta mot einsemd og sosial 
utanforskap og jobbe for meir sosial inkludering, meistring og gode opplevingar. Formålet med tilskotet frå 
regjeringa er å stimulere til auka frivillig deltaking, bidra til å skape lokale møteplassar og legge til rette for 
samarbeid og samhandling for lokal frivillig verksemd. Frivilligsentralane skal vere opne og inkluderande for 
alle som har lyst til å delta og legge til rette for eit mangfald av aktivitetar i samsvar med lokale forutsetningar.  

 

 

 

Prioriterte satsingar etter behov i Flora kommune. 

1. Samarbeid mellom lag/organisasjonar og tenestene i kommunen.  

2. Inkludering og involvering.  

3. Gode opplevingar for alle i oppveksten. 

4. Lev Vel – aktive seniorar. 

5. Omdømme og marknadsstrategi. 

 

 

 

Side 24 av 29



 

 

 

1. Tiltak: Samarbeid mellom 
lag/org. og tenestene  

Mål Beskriving Ansvarleg Merknad OK 

a) Flyktningfagleg forum, 
møter 

4 
møter i 
året 

Møter mellom 
tenester  

KF Innvandrar- 
senteret 

Alle tenester 
som har 
avtale med KF 
Innvandrarsen
teret 

 

b) Folkehelsekoordinator fast 
møte 

1 møte 
i året 

Erfaringsut- 
veksling 

Flora 
Frivilligsentral 

Jobbe med 
felles prosjekt 
på folkehelse 

X 

c) Beredskap 1 
avtale 

Involvering av 
frivillige lag og 
organisasjonar i 
rullering av 
beredskapsplan 

Organisasjonar 
som jobbar med 
beredskap 

  

f) Dialog med lag og 
organisasjonar  

40 Ta initiativ til å 
vere med på møter 
med ein agenda 
om aktuelle og 
relevante tema 

Flora 
Frivilligsentral 

Viktig å vite 
kva aktivitetar 
som finns, i 
tillegg til å 
formidle kva 
behov for 
aktivitetar som 
kan gjerast av 
frivillige lag og 
organisasjona
r 

X 

g) Dialog med tenestene i 
kommunen 

10 Ta initiativ til faste 
møter med ein 
agenda om 
aktuelle og 
relevante tema 

Flora 
Frivilligsentral 

Avdekke 
eventuelle 
endringar av 
behov for 
aktivitetar 

X 
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2. Tiltak: Inkludering og 
involvering 

Mål Beskriving Ansvarleg Merknad OK 

a) Til Topps på Galdhøpiggen 40 
personar 

Reise på 
arrangement 
med Røde Kors 

Flora Røde 
Kors og Flora 
Turlag 

 X 

c) Symjeopplæring 60 
personar 
på kurs 

Blir trygg i vatn, 
med mål om å 
kunne symje 

KF Havhesten Koordinerast 
gjennom Flora 
Frivilligsentral 

X 

d) Asylsøkarar 50 
personar 

Jevnlige 
aktivitetar på 
Solbakken 
asylmottak 

Frelsesarmeen, 
Røde Kors og 
andre 
forskjellige 
organisasjonar 

Flora 
Frivilligsentral 
som ein 
tilretteleggar 

Ned 
lagt 

e) Inkluderande 
kulturarrangement og andre 
eingongs arrangement som 
t.d. FN-dagen, Bornas 
verdsdagar, vennefrukost, 
generasjonsfest osb.  

Totalt 
400 
personar 

Vere 
medarrangør på 
inkluderande 
arrangement som 
skal vere open 
for alle 

Forskjellige 
organisasjonar 

Flora 
Frivilligsentral 
som ein  
tilretteleggar 

X 

f) Inkluderande jamnlege 
aktivitetar og møteplassar 
som norskkafè, lokale turar,  
flyktningguide, gym og gøy, 
sykurs for damer, 
møteplass for kvinner og 
barn osb.  

Totalt 
120 
personar 

Hindre sosial 
utanforskap og 
bidra til sosial 
inkludering og 
fleire frivillige 

Forskjellige 
organisasjonar 

Flora 
Frivilligsentral 
som ein 
tilretteleggar 

X 

g) "Frivillighetsbank" for 
arrangement og aktivitetar 
som t.d. Sildebord, 
Kinnaspelet, Våt Moro osb. 

25 
frivillige 

Ha ein oversikt 
over frivillige som 
kan vere med på 
store og små 
arrangement i 
kommunen 

Flora 
Frivilligsentral i 
samarbeid med 
forskjellige 
organisasjonar 

Koordinerast 
gjennom Flora 
Frivilligsentral 

 

h) Oversetting av informasjon 
om aktivitetar til fleire språk 

 Lage enkle malar 
som kan brukast 

Flora 
Frivilligsentral 

Koordinerast 
gjennom Flora 
Frivilligsentral 

X 
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3. Gode opplevingar 
for alle i 
oppveksten 

Mål Beskriving Ansvarleg Merknad OK 

a) Gratis 
kultur/aktivitetstilbod 

2 
gongar  
i mnd. 

Gratis kino, 
konsertar, teater 
osb.  

Flora Frivilligsentral i 
samarbeid med Florø 
Filmklubb og andre 
organisasjonar som 
ønskjer å arrangere 

Dersom positiv 
BufDir søknad. 
Koordinerast av 
Flora Frivilligsentral 

X 

b) Familiehelgar og 
ferieturar 

150 
gjestar 

Felles opplevingar 
for heile familien 

Krokane Sanitetslag 
og andre 
organisasjonar som 
ønskjer å arrangere 

Dersom positiv 
BufDir søknad. 
Koordinerast 
gjennom Flora 
Frivilligsentral 

X 

c) Nye barn og unge i 
jamnleg organisert 
frivillig aktivitet 

150 Førebygge sosial 
utanforskap, få 
nye nettverk.  

Bidra til 
kompetanseheving 
for trenearar og 
foreldrekontaktar 

Flora Frivilligsentral i 
samarbeid tenestene 
og organisasjonane 

Dersom positiv 
BufDir søknad. 
Koordinerast 
gjennom Flora 
Frivilligsentral 

X 

d) Aktivitetstilbod i 
skuleferiane 

150 Gratis dagstilbod i 
skuleferiane 

Flora Frivilligsentral i 
samarbeid med 
tenestene og 
organisasjonane 

Handball, fotball, 
volleyball, Soldalen 
aktivitetsgård, 4H, 
speidaren, Røde 
Kors, grendalag 
osb.  

X 

e) Morsmålundervisning 
og leksehjelp 

50 Samordne 
aktiviteten med 
fleire lag og 
organisasjonar 

Lag og 
organisasjonar som 
arrangerar 
morsmålundervisning 

Økonomisk støtte 
til bøker og 
gjennomføring av 
aktiviteten 

X 

f) Leksehjelp og 
oppstart på 
ungdomstrinnet 

12 Samordne 
aktiviteten til fleire 
lag og 
organisasjonar  

Lag og 
organisasjonar som 
arrangerar 
leksehjelp, oppstart 
ungdomstrinnet 

Prosjekt 
Gjensidigestiftelsen 
+ Røde Kors 

X 

g) "Sisterhood" 12 + 
200 

Møteplassar for 
jentegruppe + 
opne arrangement 

Flora Frivilligsentral i 
samarbeid med 
tenestene og 
organisasjonane 

Prosjekt 
Gjensidigestiftelsen 

X 
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4. Lev Vel – aktive 
seniorar 

Mål Beskriving Ansvarleg Merknad OK 

a) Eldredagen 1. 
oktober 

150 Markering av 
eldredagen med 
aktuelt program 

Flora Eldreråd Samarbeid i 
ressursgruppa 
LEV VEL 

X 

b) Leseombod 8 nye frivillige, 
totalt 13 

Samarbeid mellom 
Flora Folkebibliotek 
og tenesta 

Flora 
Folkebibliotek 
organiserar 
aktiviteten 

Rekruttere nye 
leseombod i 
heimane. 
Arrangere nytt 
kurs. Samarbeid 
med Røde Kors 
på Docen og 
Brendebygget 

 

c) Valfaget "Innsats 
for andre" 

30 elevar Vidareføre 
samarbeid med 
Flora 
ungdomsskule 

Flora 
ungdomsskule. 
Elevane skal 
ha ansvar for 
eit ope 
arrangement 

Tilrettelegge for 
godt samarbeid 
mellom 
tenestene og 
Flora 
ungdomsskule 

X 

d) Korleis få informert 
om 
aktivitetstilbodet for 
seniorar til alle? 
Også dei som ikkje 
er aktive. 

9 kultur- 
koordinatorar i 
omsorg 

Arrangere kurs for 
kulturkoordinatorar, 
der målet er å 
koordinere 
aktivitetar og 
engasjere flest 
mogleg til aktivitet 

Flora 
Frivilligsentral i 
samarbeid 
med omsorg 

Samarbeid i 
ressursgruppa 
LEV VEL 

X 

e) Fleire frivillige 
besøksvennar 
gjennom Røde 
Kors på besøk ute i 
heimane 

8 nye frivillige  Prioritere frivillige 
besøksvennar ute i 
heimane eller i 
omsorgsbustader 

Flora 
Frivilligsentral i 
samarbeid 
med Flora 
Røde Kors 

Norges Røde 
Kors ønskjer å 
prioritere 
heimebesøk, der 
det er mest 
behov for 
besøksvennar 

 

f) Sykling utandørs 
for dei som bur på 
institusjon og 
omsorgsbustader 
med 
rickshawsykkel 

Mål om tre 
rickshawsyklar, 
ønskjer ein i 
Eikefjord 

Samarbeide med 
fleire 
organisasjonar for 
å oppnå fleire 
sykkelturar 

Flora 
Frivilligsentral i 
samarbeid 
med 
organisasjonar 

Jobbe for 
økonomisk støtte    
til å kjøpe ein 
sykkel til 
Eikefjord 

X 

g) Gode kvardagar er 
gull verdt! 

3-årig prosjekt Helsedirektorat 
søknad 

Flora 
Frivilligsentral 

Dersom positiv 
Hdir-søknad 
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h) Gratis jamnlege, 
sosiale 
møteplassar 

600 får tilbod   Kystmuseet, 
Florø filmklubb, 
biblioteket, 
Havglytt osb. 

X 

 

 

5. Omdømme og 
marknadsstrategi 

Mål Beskrivelse Ansvarleg Merknad OK 

a) Ope arrangement med 
fokus på gode 
opplevingar saman i  
fleire generasjonar 

120 Positivt 
arrangement med 
mat og 
kulturinnslag 

Elevar frå valfaget 
"innsats for 
andre" 

Flora 
Frivilligsentral 
bidreg 
økonomisk og 
som 
tilretteleggar 

 

b) Opne møte for 
organisasjonar med 
tema som 
søknadsskriving og  
samarbeid 

50 lag/org Vise fram 
mangfaldet i dei 
frivillige lag og 
org. i Flora.  

Kultur og fritid i 
samarbeid med 
Flora 
Frivilligsentral 

Ønskjer 
primært å 
arrangere i 
samband med 
eit anna 
arrangement 

 

c) Open møteplass om  
fritidserklæringen i 
samarbeid med Vågsøy 
kommune 

150 Auke 
kompetansen på 
kvifor sosial 
inkludering er 
viktig for barn og 
unge. Målgruppe 
er organisasjonar 
og tilsette i 
kommunane 

Flora/ Vågsøy 
Frivilligsentral 
arrangør  

Ønskjer 
samarbeid med 
Vågsøy 
kommune om 
eit felles 
prioritert  
prosjekt inn i 
Kinn kommune 

 

d) Mediestrategi sosiale 
medier 

700 likes 
på FB-
sida + 
eiga 
nettside 

Synleggjere 
frivillige lag og 
org. sine 
aktivitetar og 
positive verknad 

Flora 
Frivilligsentral 

Ønskjer ei 
nettside som 
har relevant 
informasjon og 
som ikkje 
trenger 
oppdatering så 
ofte. 
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