
// REFERAT
”Tiltaksplan for barn og unges levevilkår i Sørfold kommune”.
(Revidert etter siste møte i utvalget 02.06.10)

Tiltak Ansvarlig Tid Økonomi
1. Ved tildeling av kulturmidler til lag og 

foreninger skal en del av tilskuddet øremerkes til 
utstyr som skal lånes ut til medlemmer. 
Retningslinjer for rapportering utarbeides.

Kulturavdelingen 2011 Kostnadene 
innarbeides i 
økonomiplan 
som en del av 
rammen til 
kulturmidlene

2. Felles retningslinjer for skolene når det gjelder 
planlegging og gjennomføring av klasseturer.

Fagleder 
Opplæring

Våren 2010

3. Ved tildeling av sosialhjelp til barnefamilier skal 
en ha økt fokus og vise raushet ift til å bruke § 
19 (gamle § 5-2) Stønad i særlige tilfeller, jf Lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen.

Nav Fortløpende Kostnadene vil 
være en del 
budsjettet 
økonomisk 
sosialhjelp/Nav 

4. Sørfold kommune skal legge til grunn gode 
rammebetingelser for lag og foreninger ved 
utleie av lokaler; dvs. fortsatt gratis leie.

Kommunestyret Forløpende

5. Kommunale tiltak; søskenmoderasjon i 
SFO/barnehage og kulturskolen videreføres. 
Utlån av instrumenter: Det skal kjøpes inn 
instrumenter for videre utlån.

Kulturavdelingen 2011 Kr. 20.000 
innarbeides i 
budsjett

6. Boligsosialt tiltak: Små kommunale leiligheter 
bygges om til større enheter slik at barnefamilier 
har muligheter for å leie.

Oppnevnt utvalg Arbeidet 
pågår

Kostnader 
utredes pr 
enhet/tilfelle

7. Oppgradering av arenaer for ungdom både ift 
lokaler og utstyr - med fokus på aktiv fritid for 
ungdommene. 

Kulturavdelingen i 
samarbeid med 
Ungdomsrådet

2011 Kostnadene 
utredes

8. I samarbeid med andre kommuner skal det 
legges til rette for opplevelsesturer for barn/unge 
med særskilte behov og/eller som har foreldre 
som er psykisk syk eller har andre problemer. 

Nav Fortløpende Utgiften

9. Kompetansetiltak via RKK for ansatte og 
politikere som har ansvaret for barn og unge - 
knyttet opp til temaet barnefattigdom. 

Kommunalsjef i 
samarbeid med 
RKK

Høsten 
2010

Kursbudsjett til 
enhetene

10. Det skal opparbeides et kommunalt utstyrslager 
ved Siso Vekst med utstyr som kan lånes ut til 
barn/unge og voksne i forbindelse med 

Kulturavdelingen 
utreder tiltaket ift 
behov, 

Fortløpende Kostnadene 
innarbeides i 
budsjett 2011
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aktiviteter/turer. Siso Vekst stiller med 
lagerplass, administrerer utlån og besørger 
vedlikehold.

  Tiltak      

avtale/organisering 
og økonomi

Ansvarlig Tid Økonomi
11. Turer /arrangement for barn og unge i regi av 

Sørfold kommune skal ha en så lav egenandel at 
alle kan delta.
Tilbud om gratis Leirskole skal videreføres.

Alle enheter

12. Det skal legges til rette for byttedag i barnehagen 
av brukt utstyr/klær.

Barnehagene Årlig

13. Gratis kulturarrangement for barnehagebarn. Kulturavdelingen Fortløpende

14. Tiltak ”Aktiv sommer” videreføres for 
ungdommer med særskilte behov.

Nav Årlig Kr. 30.000 for 
4-5 brukere. 
Innarbeides i 
budsjett Nav

15. Tiltaksplanen skal revideres årlig. I den 
forbindelse skal det vurderes å søke 
tilgjenglige tilskuddsmidler utlyst via 
Fylkesmannen i Nordland

Kommunalsjef Årlig


