Kommuneplan – handlingsdel 2017 - 2020
Sammen skaper vi tiltak og trivsel

Utkast til handlingsplan - kommuneplanens samfunnsdel
Legges ut til offentlig ettersyn jf vedtak i Utvalg for miljø og
forvaltning 28.april 2016
Etter offentlig ettersyn – behandles i Utvalg for miljø og
forvaltning 23.juni 2016
Behandles i Lenvik kommunestyre 30.juni 2016
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Handlingsdel
strategier og mål fra kommuneplanens
samfunnsdel. Videre konkretiserer den tiltak
gjennom en fireårig handlingsdel under
hovedfokusområdet barn og unge.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en
handlingsdel som angir hvordan planen
skal følges opp de fire påfølgende år, og
revideres årlig. Handlingsdelen har
hjemmel i pbl § 11 og er omtalt som
«konklusjonen på hvordan
kommuneplanen skal følges opp».

Handlingsdelen vil bli fulgt opp ved en
vurdering om vedtatte mål er nådd og om
prioriteringer er fulgt opp.

I selve kommuneplanen skal det være
fokus på utfordringer og anbefalte planer
som skal utarbeides, samt prosjekt og
enkeltsaker. Handlingsdelen skal gi
grunnlag for kommunens konkrete
prioritering av ressurser, planleggings- og
samarbeidsoppgaver og konkretiserer
tiltakene innenfor kommunens økonomiske
rammer.

Økonomiske midler vil være sterkt
begrenset i nåværende og kommende
kommunestyreperiode. Arbeidet med å
utvikle kommunen vil skje innenfor de
økonomiske rammene, og handlingsdelen
til kommunen skal være og er realistisk og
nært knyttet til den økonomiske
planleggingen og budsjetteringen.
Barn og unge er framtida, men også
nåtida. Kommuneplanens delområde er
en friskere kommune – der folkehelse er et
gjennomgående tema. I Lenvik kommune
er det barn og unge som kommer først.
Kommunen vår skal være et godt sted å
vokse opp. Vi skal jobbe for være en
kommune med et trygt oppvekstmiljø og
et stort fokus på involvering.

Hva menes med?
Ressurser: Primært økonomiske, men også
disponering av fysiske og menneskelige
ressurser som vil være naturlig å trekke inn i
handlingsdelen
Planleggingsoppgaver: Samlet oversikt
over kommunens planoppgaver
(detaljeringen av kommunal planstrategi i
handlingsdelen, jfr. «matrise» mange
kommuner bruker)

Barnebyens egenart ligger særlig innenfor
to områder: en rendyrket og kreativ satsing
på barn og unge, og ei sterk og
spennende integrering med næringslivet
på flere nivå.

Samarbeidsoppgaver: Oppgaver
kommunen skal løse i samarbeid med
andre offentlige eller private organer.

Handlingsdelen inneholder
hovedfokusområdet barn og unge med
delmål, strategier og tiltak.

Handlingsdelen er kommunestyrets
anbefalinger om hvilke områder i
kommunen som må prioriteres i den
kommende perioden.

Det er disse strategiene og tiltakene som
skal skape Barnebyen.

Handlingsdelen til Lenvik kommune for
perioden 2017 - 2020 skal bygge på

Barnebyen – for barns beste.
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Hovedfokusområde

Delmål
Barn og unge –

BARNAS KOMMUNE – Førr ungan

Vi skal skape
Barnebyen gjennom
gode oppvekst- og
levekår, og utvikle et
samfunn som legger til
rette for sunne
levevaner, fremmer
fellesskap, trygghet og
deltakelse

Strategier

Tiltak

Ansvar

Ivareta en langsiktig
planlegging med et
sterkt fokusområde barn og unge

Tiltak: Starte opp planlegging med sikte på å etablere
«fyrtårn» i form av barnebyhus

Aktivitet til alle gjennom
en Aktiv SFO

Tiltak: Aktiv SFO

Fremme trygge
oppvekstsvilkår og
utjevne forskjeller

Tiltak: Oppfølging av tiltak i prosjektene Unik i Lenvik og
sjumilssteget – bidra til økt fokus på psykososialt miljø i
skole og barnehage

Strategisk ledelse
og aktuelle
virksomheter

Tiltak: Utrede rett til barnehageplass for asylsøkere 1-5 år.

Personal- og
utviklingsenheten

Barnebytiltak

Tiltak: Starte opp planarbeid: Plan for barn og unges
oppvekstsvilkår i Lenvik kommune – en barnebyplan

Tiltak: Forebygge, identifisere og iverksette tiltak mot
mobbing – jobbing mot mobbing

Tiltak: Rusfritt 16. mai arrangement for ungdom
Tiltak: Videreutvikle BUK
Tiltak: Økt fokus på utvikling av elevråds- og
ungdomsrådsarbeid.
Tiltak: Styrke arbeidet med lokal læreplan i
demokratiopplæring.
Tiltak: Bruke «Barnetråkk» i arealplaner/reguleringsplaner
Barn skal bo trygt og
godt og ha en varig og
stabil boligsituasjon

Tiltak: Styrke kompetansen på foreldreveiledning
Tiltak: Foreldreveiledning
Tiltak: Videreføre og videreutvikle mestringsgrupper for
barn
Tiltak: Inngå partnerskapsavtale med Husbanken
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2016

SLT-koordinator
Forebyggende
koordinator

2017

Skoler

2016 - 2020

Tiltak: Opplæring av trivselsledere

Tiltak: Handlingsplan mot barnefattigdom

Involvere barn og unge

Kommunalsjef

Tidsperiode

2016

Sjumilsstegskoordin
ator
Barnebyutvikler
Rådmannen

2017 – 2020
2017
2016 – 2020
2016
2016 - 2020
2016 – 2020

Sjumilsstegskoordin
ator

2016 – 2020

Skolene

2016 – 2020

Virksomhet for plan
og tekniske
tjenester

2016 - 2020

Aktuelle
virksomheter

2016 – 2020

Forebyggende
koordinator

2016 – 2020
2016 – 2020
2017

Tiltak: Boligpolitisk handlingsplan

NAV og Husbanken

Skape gode fritidstilbud
med større bredde.

Tiltak: Videreutvikle og videreføre utstyrsbankene

2016 – 2019

Barnebytiltak

Tiltak: Videreutvikle og videreføre Actionuka og
Vinterferieuka

Virksomhet for
kultur og idrett,
Personal- og
utviklingsenheten,
Frisklivs- og
rehabiliteringstjenes
ten

2016 – 2019

Alle barn skal få tilbud
om å delta i velferdsog aktivitetstilbud

BARNAS KOMMUNE – Førr ungan

Barn og unge –
Vi skal skape
Barnebyen gjennom
gode oppvekst- og
levekår, og utvikle et
samfunn som legger til
rette for sunne
levevaner, fremmer
fellesskap, trygghet og
deltakelse
Kultur, barn og unge –
Vi skal bidra til en
målretta utvikling av
kultursatsingen som
kan fremme en
videreutvikling av
etablerte og nye tiltak

Tiltak: Videreutvikle og videreføre ungdommens
kulturverksted

Tiltak: Bedre samarbeid mellom det offentlige og private
lag og foreninger/ fritidstilbud
Tiltak: Fritidskortet – sikre alle barn mulighet til å delta i
aktivitetstilbud

Alle barn og unge skal
ha like muligheter for
utdanning

Tiltak: Øke kompetansen knytta til ansatte som jobber
med barn med fremmedspråklig bakgrunn

Barnebyutvikler

2016 - 2020

2016 – 2019

2016 – 2019
2016

2016 – 2019

Tiltak: Leksehjelp

Kommunalsjef for
oppvekst og
aktuelle
virksomheter

Prioritere bemanning
og kompetanse i skole
og barnehage

Tiltak: Øke antall stillinger, og bredden av kompetanse i
skole og barnehage. Nye stillinger bør vurderes øremerket
forebyggende tiltak

Kommunalsjef og
aktuelle
virksomheter

2017 – 2018

Videreføre Lenvik
kommune som vertskap
for regionskontoret til
UKM- Troms

Tiltak: Delfinansiering av UKMs regionskontor, i samarbeid
med Troms fylkeskommune og UKM-Norge

UKM leder, UKM
prosjektstyre og
virksomhet for kultur
og idrett

2017 – 2020

Fylkeskultursenter for
barn og unge

Tiltak: Etablering av forprosjekt for utredning av
Ungdommens talentfabrikk/Fylkeskultursenter for barn og
unge

UKM, strategisk
ledelse, virksomhet
for kultur og idrett
og Barnebyutvikler

2016 - 2018

Øke dekningsgraden i
kulturskolen

Tiltak: Etablere tilbud om kulturskoleundervisning i
Rossfjord og Gibostad

Virksomhet for
kultur og idrett

2016 - 2018
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2016 – 2019

Planarbeid

Fysisk aktivitet, idrett
og friluftsliv –
Vi skal legge til rette
for fysisk aktivitet for
mennesker i ulike
stadier i livet – lek,
idrettsutøving og
mosjon

Flere merkede turstier
og ivaretakelse av
eksisterende turstier

Tiltak: Revidere «Kommunedelplan for kultur i Lenvik
kommune 2011 – 2014» og «Kommunedelplan for
folkehelse, idrett og friluftsliv i Lenvik kommune 2011-2014»
til «Sektorplan for kultur, idrett og frivillighet»

Virksomhet for
kultur og idrett

Tiltak: Økning tilskudd til løypemerking og
løypetilrettelegging

Virksomhet for
kultur og idrett

Tiltak: Utarbeide prioritert oversikt over hvilke løyper som
skal oppgraderes og remerkes.

Folkehelsekoordina
tor

Folkehelsekoordina
tor

Tiltak: Etablere og utvikle rekreasjonsområder for hele
befolkningen

Førr
–
KOMMUNE

2017

2016 – 2017
2016 - 2020

Tiltak: 10-på topp

BARNAS
ungan

2017

2017

Tiltak: Etablere «Tufteparker»

Vi skal fremme
trafikksikkerhet for
barn- og unge

2016

Flere og bedre
idrettsanlegg for barn
og unge

Tiltak: Styrke kommunal tilskuddsordning til utbygging av
idrettsanlegg

Virksomhet for
kultur og idrett

2016 – 2020

Helsefremmende og
forebyggende tilbud
med fokus på kosthold,
fysisk aktivitet og psykisk
helse

Tiltak: Frisklivssentral for barn og unge

Frisklivs- og
rehabiliteringstjenes
ten

2016 – 2020

God og trygg
framkommelighet for
barn og unge – i hele
barnebykommunen

Tiltak: Avklare det økonomiske grunnlaget for
gjennomføring/ iverksetting av tiltak fra kommunens side

Lenvik kommune

2017

Tiltak: Frisklivssentral for ungdommer, fokus på psykisk
helse

2016 - 2020

Statens vegvesen
Troms
Fylkeskommune

Tiltak: Fremme første prioritet i Fylkesvegplan, gang- og
sykkelveg Silsand- Islandsbotn

Strategisk ledelse

2017 - 2020

Tiltak: Realisering av sykkelgård på Silsand

Barnebyutvikler

2016 - 2017

Tiltak: Revidere handlingsplan trafikksikkerhetstiltak

Virksomhet for plan
og teknisk

2017

-

Løfte frem og følge opp trafikksikkerhetstiltak i Lenvik
pakken fra 2002
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Ordfører

Vi skal ikke akseptere
vold, heller ikke den
som foregår i det
private rom

BARNAS KOMMUNE – Førr ungan

Vi skal hindre at
rusmiddelproblemer/
dårlig psykisk helse
oppstår eller får utvikle
seg blant barn og
unge

Barn som lever med
vold skal ha rett til hjelp
i rett tid

Allmennforebyggende
tiltak. Følge ungdoms
holdninger og vaner
mht. bruk av rusmidler/
psykisk helse og
eventuelle endringer i
denne sammenheng.
Barnebytiltak

Tiltak: Alle som er i kontakt med barn og unge skal jobbe
systematisk for å avdekke vold, kjenne til meldeplikten og
melde ved behov.

Strategisk ledelse
og aktuelle
virksomheter

Tiltak: Revisjon - handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Forebyggende
koordinator

2017

Tiltak: Bedre tverrfaglig innsats i skolen

Kommunalsjefer

2016 -2020

Tiltak: Kartlegging gjennom Ungdataundersøkelsen ungdomsskoleelevene

Helsesøstertjeneste

2018

Tiltak: Bruke håndbok for håndtering av skolefravær

2016 – 2020

Tiltak: Mestringsgrupper barn og unge

Skole, barnehage,
barnevern og
psykisk
helsetjeneste

Tiltak: Helhetlig system for tverrfaglig samhandling

NAV

2016 – 2020

Tiltak: Jentesnakk

Tiltak: Gjennomføring og oppfølging av individuelle og
generelle samtaler med foreldre og barn

2016 – 2020

Rektornettverket

PPT

2016 -2020
2016 -2020

2016 - 2020

Tiltak: Tverrfaglig møte og tverrfaglig samarbeid
Fange opp, motivere
og hjelpe ungdom med
problemer

Unngå at ungdom havner
i miljøer med mye bruk av
alkohol og narkotika
Redusere omfanget av
atferdsproblem med risiko
for utvikling av
rusproblematikk i
grunnskolen
Avdekke rusproblem i

Tiltak: Tverrfaglig møte og tverrfaglig samarbeid
Tiltak: Ressursteam

Skole og
barnehager
PPT

Tiltak: LOS-funksjon

SLT-koordinator

Tiltak: SLT-gruppa

Sjumilsstegskoordin
ator

Tiltak: SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende
tiltak) – koordinator – sekundærforebyggende
ungdomstiltak

Helsesøstertjeneste

Tiltak: Det tverrfaglige møtet og tverrfaglig samarbeid
Tiltak: Helsestasjon for ungdom/ psykisk helsetjeneste
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2016 – 2020

Skole og
barnehage
Barnevernet
Rektornettverket
NAV

2016 – 2019

2016 – 2019
2016 – 2019

familier i den hensikt å
kunne ivareta familiens
behov for hjelp

Tiltak: Øke kompetansen i forhold til gjennomføring av
individuelle og generelle samtaler med foreldre og barn
Tiltak: WIRUS – kartlegging av bruk av alkohol og
identifisering av enkeltpersoner i risikosonen
Tiltak: Ivareta en alkoholpolitikk som er i henhold til
«Ruspolitisk handlingsplan»

Næring, utdanning og
kultur –

Arenabygging for
kulturnæringen

Vi skal utvikle gode
tilbud innenfor
utdanning og
aktivitets- og
opplevelsesbaserte
tilbud som gjør
kommunen attraktiv
Næring og ungdom –

BARNAS
KOMMUNE –
Førr ungan

Oppvekstsvilkår for
barn og unge innenfor
næringsutvikling skal
bedres på en helhetlig
og gjennomgripende
måte for å gi Lenvik
en klar og tydelig
oppvekstprofil

Tiltak: Medvirke til generell arenabygging for kulturbasert
næring og kulturnæringer; kulturhuset, terminalbygget,
hoteller, Ungdommens hus og kunnskapsparken.
Barnebyhuset.

2016 – 2019
Personal- og
utviklingsenheten
Kommunestyret
Ordfører

Virksomhet for
kultur og idrett

Tiltak: Ungdom møter næringsliv
Tiltak: Ungt lederskap
Tiltak: Kjennskap til næringslivet og kunnskap om
bedriftene i Lenvik kommune

2016-2019
2016 - 2020

2016 - 2018

Tiltak: Rom for visuell kunst

Program for samarbeid
mellom skole,
næringsliv og Lenvik
kommune.

2016

Strategisk ledelse,
aktuelle
virksomheter og
næringslivet i
Lenvik kommune

2016 – 2020
2016 – 2020
2016 – 2020

Barnebyutvikler

Tiltak: Bedriftsbesøk i skolene

2016 – 2020

Tiltak: Jobbskygging

2016 – 2020

Entreprenørskap i skolen

Tiltak: Satse på ungt entreprenørskap i skolen

Skolene i Lenvik

2016 - 2020

Barnebytiltak

Tiltak: Elev- og ungdomsbedrifter i gr.skole og VGS

Virksomhet for
kultur og idrett

2016 - 2020

Tiltak: Videreutvikle tilbudet ved Newton-rommet

2016 - 2020
Barnebyutvikler

Tiltak: First Lego League
Tiltak: Regional messe for elev- og ungdomsbedrifter
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Pedagogisk senter

2016 - 2020
2016 – 2020

BARNAS KOMMUNE – Førr
ungan

Kunnskap og
kompetanse

Vi skal øke fokuset på
klima, miljø og energi
Barnebyen – for
framtida

Kunnskapsoverføring til
barn og unge
angående klima- og
energi.
Undervisningsopplegg –
klima og
energispørsmål

Tiltak: Campus Finnsnes

Ordfører
Strategisk ledelse

2017 – 2020
2016 - 2020

Tiltak: Blått kompetansesenter Nord

Næringssjef

Tiltak: Bruke kommunens eierrolle i Barnebyen og aktivt å
påvirke/ realisere tilbud og aktiviteter i samsvar med
målsetting

Barnebyutvikler

2016 – 2020

Skoler og
barnehager

2016 - 2020

Teknisk sjef

2017 – 2019

Tiltak: Gjennomføre et klima og energiundervisningsopplegg i skole og barnehage

Økt bruk av miljøvennlig
transport

Tiltak: Innfasing av el-biler og el-sykler

Miljøfyrtårn

Tiltak: Planlegging av fyrtårnsertifisering

Strategisk ledelse

2017

Skaffe oversikt over
«søppelflyten» i Lenvik
kommune

Tiltak: Kartlegging og oppfølging av private avløpsanlegg

Virksomhet for plan
og tekniske
tjenester

2016 – 2018

Produksjon og bruk av
lokal produsert energi

Tiltak: Planlegging og utbygging av fjernvarmenett

Virksomhet for plan
og tekniske
tjenester

2016 – 2018

Økt kommunal ansvar
for miljø og klima

Tiltak: Utrede inngåelse av klimapartnerskap

Virksomhet for plan
og tekniske
tjenester

2016

Lenvik kommune – en
100 % digital kommune i
2020

Tiltak: Alle tjenester for innbygger, ansatt og næringsliv
som kan digitaliseres, skal digitaliseres.

Informasjonssjef

2016 – 2020

Fiberutbygging

Tiltak: Fullføre fiberutbygging i kommunen jf.
kommunestyrevedtak

Strategisk ledelse

Tiltak: Initiativ til bedre ordning for kollektivtransport

Tiltak: Kartlegging næringsrenovasjon

Tiltak: Strandrydding/miljørydding

Lenvik kommune – for barns beste
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2017 - 2019

2016 - 2019

IKT

IKT

2016 – 2019

