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Strategi mot ungt utenforskap 

Fylkestinget vedtok i FT-sak 126/2021 Strategi mot ungt utenforskap: Divna. Aktan. Alle. 

Sammen. Ung inkludering i Nordland.  

 

Strategien har følgende mål: 

 

Hovedmål: Nordland har plass til og behov for alle. Våre unge skal kjenne på tilhørighet 

og ha mulighet for å delta i Nordlandssamfunnet ut fra egne forutsetninger. 

 

Delmål 1: Barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår i hele Nordland. 

Delmål 2: Barn og unge i Nordland skal møte helhetlige og samordnede tjenester – der 

de er. 

Delmål 3: Samisk unge skal kunne delta i Nordlandssamfunnet på egne kulturelle og 

språklige premisser. 

Delmål 4: Barn og unge voksne med funksjonsnedsettelse skal ha like muligheter til 

utdanning, arbeid og deltakelse. 

 

Fylkestinget ba fylkesrådet om å komme tilbake med handlingsplan for strategien i løpet av  

2022.  

 

Ungt utenforskap har stått på den offentlige dagsordenen i mer enn 30 år. Likevel er vi langt 

fra å finne løsninger på utfordringen. Vi vet at årsakene til ungt utenforskap er komplekse og 

at problemer og utfordringer henger sammen og forsterker hverandre. Et sterkt sektorisert 

hjelpeapparat gjør det vanskelig å finne gode tiltak. Dette er en hovedutfordring som 

handlingsplanen ønsker å møte. Samtidig finnes det ikke gode definisjoner og data som kan 

bidra til å avgrense og målrette tiltak. En viktig forutsetning for det videre arbeidet er å få et 

bedre kunnskapsgrunnlag i arbeidet mot ungt utenforskap. 

• Nordland fylkeskommune vil i et partnesrskap med Nordlandsforskning invitere 

fylkeskommuner, KS og NAV til et samarbeid for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om 

omfanget av ungt utenforskap for å kunne målrette tiltak for ung inkludering. 

 

Fylkeskommunen som samfunnsutvikler 

Kommunene er den viktigste offentlige aktøren for ung inkludering med sine tjenester til barn 

og unge. I ulike livsfaser vil også fylkeskommunen og statlige regionale etater ha virkemidler 

som sammen med kommunene kan bidra til ung inkludering. Handlingsplan for ung 

inkludering forutsetter at fylkeskommunen i samråd med kommunene og statlige regionale 

etater tar i bruk hele sitt handlingsrom som samfunnsutvikler for å bidra til ung inkludering. 

Fylkeskommunen vil: 

 

• Etablere og drifte arenaer på fylkesnivå mellom alle offentlige etater med virkemidler 

for ung inkludering. Formålet er å skape gode relasjoner mellom de som arbeider i 

etatene, felles kunnskap om hvilken kompetanse og virkemidler etatene rår over og 

styrke samarbeidet på tvers. 



• Lede arbeidet med å utvikle kunnskapsbaserte veiledere for kommunenes arbeid 

med ung inkludering i samarbeid med regionale statlige etater og kommunene. 

• Etablere og drifte arenaer og nettverk for ung inkludering mellom kommuner i 

Nordland for å ta i bruk veilederne for ung inkludering. Skape faglige nettverk for 

kommunalt ansatte og bidra til faglig utvikling og fellesskap. 

• Sammen med aktørene å evaluere og videreutvikle veilederne og samarbeidet på 

tvers og mellom nivå. 

• Invitere til en årlig ungdomskonferanse hvor arbeidet med handlingsplanen følges 

opp. 

 

Dersom fylkeskommunen tar i bruk handlingsrommet, er dette en kontinuerlig oppgave. Uten 

dedikerte ressurser til å koordinere samarbeidet, vil arbeidet på tvers og nettverkene raskt 

forvitre. 

 

Arbeidet med handlingsplan for ung inkludering 

Fylkeskommunen har i vår invitert totalt over 100 ressurspersoner til å delta i arbeidsgrupper 

og referansegrupper for hvert av de fire delmålene i strategien mot ungt utenforskap. 

Arbeidsgruppene og referansegruppene har lagt ned et stort arbeid og engasjement og 

kommet med faglige anbefalinger som er bearbeidet i dette utkastet til handlingsplan. 

Ansvaret for de valgte formuleringene er likevel fylkeskommunens og ikke deltakerne i 

arbeids- og referansegruppene. Før endelig handlingsplan utarbeides vil fylkeskommunen 

invitere til innspill fra kommuner, unge, fagmiljø, frivillige og befolkningen i hele Nordland. 

Dette ønsker vi å gjøre for at arbeidet med ung inkludering skal være kjent og for å sikre at 

handlingsplanen som fylkestinget skal behandle tar med innspill fra og oppleves som 

relevant for Nordlandssamfunnet. 

 

Delmål1: Barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår i hele Nordland. 

 

Punktene under er ikke formulert som handling med en ansvarlig som på de andre 

delmålene. Mange av oppgavene må løses i og av kommunene. Diskutere med 

regionrådene om vi i endelig handlingsplan kan komme med tiltak som kommunene skal 

gjennomføre. Da kan vi lage handlingsplanformuleringer. Eller vi kan si at fylkeskommunen 

gjennom sin rolle som samfunnsutvikler kan oppfordre kommunene til??? 

 

En forutsetning for gode oppvekstsvilkår er: 

  

Trygge og kompetente voksne – den gode voksenrollen 

• Alle voksne som møter barn og unge gjennom sitt arbeid eller i frivillige 

organisasjoner må ha kompetanse i å bygge gode relasjoner med barn og unge. 

Dette bør vektlegges i utdanningene og gjennom kompetansetiltak. 

• Foreldreveiledning for å mestre foreldrerollen på alle utviklingsnivå fra spebarn til ung 

voksen. 

• Styrke foreldresamarbeidet i barnehager og skoler. Mine barn må bli våre barn. Felles 

forståelse av og forventning til den gode voksenrollen blant barn, foresatte og 

ansatte. 

 

Trygge barn og unge 



• Gi barn og unge kompetanse om sin egen utvikling og verktøy for å mestre livet. 

• Medvirkning fra barn og unge på områder som har betydning for dem. 

• Tett oppfølging av fravær i barnehage og skole. 

• Tett oppfølging i overgangene. Sikre rutiner for informasjonsflyt om behov for 

tilrettelegging og andre hensyn når barn og unge skal møte nye omgivelser og 

rammebetingelser. 

• Strukturerte tiltak ved alle videregående skoler i Nordland ved flytting til ny kommune 

for å gjennomføre videregående opplæring. Oppfølging fra heimkommune og 

vertskommune. Fellestiltak som hybelhus og andre lokale tiltak som sikrer et trygt 

læringsmiljø. 

 

Tilhørighet 

• Inkluderende møteplasser. Synliggjøre alle lokale fritidstilbud og gjøre disse kjent 

gjennom skoler og andre lokale institusjoner. Inkluderende rekruttering til 

fellesaktiviteter sammen med frivillige organisasjoner. 

• Stille offentlige bygg til rådighet som møteplasser på ettermiddag og i helgene. 

• Mulighet for å delta uansett økonomi: Kulturkort, idrettsaktiviteter, billig og tilgjengelig 

transport til og fra fritidsaktiviteter etter skoletid og i helger. 

• Kjenne til mulighetene i, og veier for å kvalifisere seg til, lokalt arbeidsliv. Organisert 

tilbud om sommerjobb for alle unge over 15 år som ikke er i arbeid. 

 

Delmål 2: Unge i Nordland skal møte helhetlige og samordnede tjenester 

 

Tjenester i Nordland for ung inkludering skal kjennetegnes av at alle offentlige etater i 

Nordland: 

• Anerkjenner at vi har et felles samfunnsoppdrag for ung inkludering. 

• Har en felles struktur for samhandling og kjennskap til hverandres tjenester. 

• Gjennomfører systematisk informasjons-, kunnskaps- og kompetansedeling. 

• Systematisk struktur for veiledning av kommunene i Nordland. 

• Forankrer arbeidet for ung inkludering i ledelsen og evaluerer tiltak for å ha kunnskap 

om hva som virker. 

 

Følgende tiltak skal sikre helhetlige og samordnede tjenester: 

 

Felles veiledere for ung inkludering rettet mot kommunene 

• Fylkeskommunen koordinerer et arbeid for å lage felles veiledere i et regionalt 

partnerskap med regionale statlige etater og KS for å forebygge ungt utenforskap.  

• Fylkeskommunen tar ansvar for å skape gode arenaer mellom kommunene og 

regionale statlige etater for å utvikle og implementere veilederne. Det skal skapes 

faglige nettverk som skal bidra til faglig utvikling for den enkelte, kompensere for små 

lokale fagmiljø og bidra til mer likeverdige tilbud for barn og unge i Nordland. 

• Fylkeskommunen har sammen med det regionale partnerskapet ansvaret for å 

evaluere veilederne og videreutvikle disse sammen med kommunene.  

 

Fylkeskommunen som tjenesteyter, virkemiddelaktør og arbeidsgiver 

• Fylkeskommunen har et ansvar for å gi et likt tilbud for ung inkludering til alle i 

Nordland 



• Nordland fylkeskommune vil sammen med arbeidslivet og Nav ta i bruk alle 

muligheter for å sikre at unge i Nordland kan fullføre videregående opplæring og 

styrke unges tilknytting til arbeidslivet. 

• Fylkeskommunen vil ta et særlig ansvar for overgangsarbeidet mellom ungdomsskole 

og videregående opplæring. Overgangsarbeidet starter i 8. klasse og skal gi elever 

og foresatte informasjon om muligheter for å kunne fullføre videregående opplæring, 

også alternative veier. For at alle elever i Nordland skal få et likeverdig tilbud 

organiseres overgangsarbeidet etter samme struktur og rutiner i hele fylket. 

• Elev- og lærlingtjenesten er fylkeskommunens viktigste redskap for ung inkludering. 

For å skape en likeverdig tjeneste for alle unge i Nordland vil fylkeskommunen 

fortsette arbeidet for å videreutvikle tjenesten som en helhetlig tjeneste i hele fylket. 

• Videreutvikle og styrke arbeidet med helsefremmende barnehager, grunnskoler og 

videregående skoler sammen med partene. 

• Fylkeskommunen vil fortsette arbeidet med å sikre at tilskudd til kommuner, kultur, 

frivillighet og andre, der dette er relevant, bidrar til ung inkludering. 

• Fylkeskommunen vil invitere kommunene og lokalt næringsliv til et samarbeid for å 

utvikle nye mobilitetstilbud på fritiden for barn og unge i spredtbygde områder. 

• Fylkeskommunen vil bruke sin posisjon som stor og kompetent arbeidsgiver til å 

eksperimentere med tiltak for å inkludere unge som ikke kan arbeide i heltidsstillinger. 

 

Delmål 3: Samiske unge skal kunne delta i samfunnet på egne språklige og kulturelle 

premisser. 

 

Følgende tiltak skal sikre samiske unges deltakelse: 

 

Samisk språkopplæring 

• Fylkeskommunen vil invitere Sametinget og Utdanningsdirektoratet til et samarbeid 

for å utvikle samiske læremidler etter gjeldende læreplaner. 

• Fylkeskommunen vil invitere samiske språkkommuner, skoler og institusjoner med 

samisk språkundervisning og Statsforvalteren til et samarbeid for å utarbeide et 

kvalitetssystem for å ivareta barn og unges rett til samiskopplæring i skoleløpet fra 

grunnskole til videregående opplæring. 

• Fylkeskommunen vil invitere Sametinget, Statsforvalteren og språksentrene til et 

samarbeid for å etablere samarbeidsarenaer for lærere som underviser i samisk med 

erfaringsdeling, ideutvikling og delingskultur for å bedre læremiddelsituasjonen for 

lule- og sørsamisk språk. 

• Fylkestinget vil arbeide for at alle elever i Nordland skal kunne velge å ha opplæring i 

samiske språk. Samisk språkopplæring må inn i den ordinære timeplanen på alle 

skoletrinn i Nordland. 

• Fylkeskommunen vil invitere til et grenseoverskridende samarbeid med Sverige for å 

styrke lule- og sørsamisk språkopplæring og kulturkunnskap.  

 

Samisk kulturkunnskap 

• Fylkeskommunen vil invitere Statsforvalteren og KS til et felles prosjekt for å styrke 

kvaliteten i undervisningen i samiske språk, kultur og samfunnsliv. Samisk 

kulturkunnskap må inn som en naturlig del av undervisningsopplegget i alle fag 

gjennom hele skoleløpet. 



• Fylkeskommunen vil invitere Nord universitet til et samarbeid for at samisk 

kulturkunnskap skal bli inkludert i alle utdanninger med særlig vekt på lærer-, 

sosialfag- og helsefagutdanningene. 

• Fylkeskommunen vil invitere Sametinget og Nord universitet til et samarbeid for at 

samisk historie innarbeides som en del av den norske historien. 

 

Statusheving 

• Alle virksomheter i fylkeskommunen, og særlig de videregående skolene, skal 

markere 6. februar. Fylkeskommunen vil oppfordre alle aktører i kulturfeltet, 

handelsstanden og andre til å ha egne samiske tema under arrangementer som 

Samisk Kulturuke og Samisk Språkuke. 

• Fylkeskommunen vil invitere Sametinget til et samarbeid om å styrke og synliggjøre 

samiske institusjoner, samiske museer og signalbygg. Samiske institusjoner må gis et 

samfunnsoppdrag for å løfte samisk språk og kultur i Nordlandssamfunnet og 

ressurser til å gjennomføre dette. 

• Fylkeskommunen ønsker å invitere relevante parter til å støtte opp om samiske 

ungdomsmiljøer og bidra til at samisk unge kan ta tilbake sine samiske røtter. Gode 

rollemodeller er avgjørende for å trygge samiske barn og unge sin samiske identitet. 

 

Delmål 4: Barn og unge voksne med funksjonsnedsettelse skal ha like muligheter til 

utdanning, arbeid og deltakelse. 

 

Følgende tiltak skal sikre barn og unge voksne med funksjonsnedsettelse like muligheter: 

 

Universell utforming 

• Fylkestinget i Nordland vil arbeide for at adgangen til dispensasjon fra universell 

utforming fases ut for alle skoler, barnehager, arenaer hvor det foregår 

fritidsaktiviteter og offentlige transportmidler. 

• Fylkeskommunen og kommunene i Nordland må sikre gode strukturer i henhold til 

universell utforming for sine bygg. Vi må sammen forplikte oss til å etablere 

overordnet rom- og funksjonsplan for barnehager, skoler og andre steder der det 

foregår fritidsaktiviteter. Personalet i barnehager og skoler må kurses for å øke 

kunnskapen om universell utforming. 

• Fylkeskommunen vil invitere utdanningsinstitusjoner og vertskommuner for 

videregående skoler og høyere utdanning til et samarbeid for å sikre universelt 

utformede botilbud til elever og studenter. 

 

Forventninger, holdninger og kommunikasjon 

• Fylkeskommunen vil i samarbeid med Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 

ta initiativ til en kampanje med mål om å skape en holdningsendring for å sikre at 

barn og unge med funksjonsnedsettelse ikke forskjellsbehandles eller møtes med 

lavere forrentninger enn andre barn og unge. 

• Fylkeskommunen vil arbeide for å sikre reell medvirkning for barn og unge voksne 

gjennom dokumentasjonskrav i egne virksomheter og for tiltak som er støttet av 

fylkeskommunen der dette er relevant. 



• Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunene og andre relevante aktører i 

Nordlandssamfunnet om en felles satsing på velferdsteknologi for å legge til rette for 

deltakelse for alle i utdanning, arbeid og fritid. 

 

Riktig hjelp og støtte 

• Fylkestinget vil arbeide for at alle familier som får barn med funksjonsnedsettelse får 

en koordinator som skal lette hverdagen og sikre riktig hjelp og støtte. 

• Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunene og andre relevante aktører for å 

sikre god opplæring i bruk av hjelpemidler og tilrettelegging for de som jobber rundt 

barn og unge.  

 

Utdanning, arbeid og fritid 

• Fylkeskommunen vil invitere Statsforvalteren og Rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse til et samarbeid om utvikling av en rettighetsplakat til bruk i 

barnehager og skoler i Nordland for å spre kunnskap om rettigheter til barn og unge 

med funksjonsnedsettelse. 

• Fylkeskommunen vil invitere arbeidslivet til en samarbeidsavtale om tilrettelagte 

arbeidsplasser for unge med funksjonsnedsettelse. 

• Fylkestinget vil arbeide for at personer med varige funksjonsnedsettelse ikke må 

fornye dokumentasjonskrav for samme funksjonsnedsettelse for å motta offentlige 

ytelser. 


