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Organisasjonskart

Enhetsleder

Helsesøster-
og jordmor
tjenesten

Jordmor
Helsestasjon

Familiesentrene
Skoletjenesten
Helsestasjon 
for ungdom

Migrasjonshels
etjenesten

PPT

0-6 år
6-16 år

(voksne)

Ergoterapi-
og 

fysioterapi-
tjenesten

Psykolog
tjenesten

IP-
koordinatorer

Foreldre-
veileder

Spesialpedagogisk 
fagteam

Spesialpedagog
Logoped



Sentralisert – desentralisert tjeneste 
• Familiesentrene
• Alsgården

• Barnehagene
• Skolene



Overordnede målsetninger
• Levere gode 

tjenester

• Attraktive 
arbeidsplasser –
godt omdømme

• Robust 
samhandlingskultur



Særlig fokus 2018

• Oppvekstplanen
– prosess og skrivearbeid

• Felles organisasjonskultur 
Alsgården

• Organiseringen av SLT-
arbeidet

• Styrking av det psykiske 
helsetilbudet

– Psykiske helserådgivere

• Videreutvikling av BFE 
– organisering, lederspenn, fag-

områder, samhandlingsarena



Utfordringer 2018

• Budsjett – manglende 
lønns- og driftsmidler
– Kompetanseheving
– Leiebiler

• Digitalisering –
pasientjournalsystem
– CGM Helsestasjon
– Gerica

• Rekruttering
– helsesøster



Oppvekstplanen



Organisering av planarbeidet
• Kommunaldirektør i OK-avdelingen er eier av prosjektet.

• Rådmannens ledergruppe (RLG) er styringsgruppe

• Ledergruppen i OK-avdelingen er prosjektgruppe. 

• Referansegruppe: repr fra Ungdomsrådet, Barnas 
talsperson, folkehelsekoordinator, mangfoldskoordinator, repr
fra teknisk avdeling, repr fra Helse- og omsorgsavdelingen, 
repr fra Helse og miljøtilsyn Salten

• Arbeidsgrupper: ledergrupper og medarbeidere fra alle 
tjenesteområdene i OK-avdelingen 



Tidslinje/framdriftsplan
Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni
Prosess-
ansvarlig
avklart.

Plan-
program 
sendt til 
høring – 6 
ukers 
svarfrist
(12.10).

Ressurs
personer 
fra ulike 
tjeneste 
områder 
utpekt.
(frist 
15.09) 

Arbeids-
gruppe
etablert.

Ut-
arbeidelse 
av 
spørsmål 
til med-
virknings-
prosessen.

Sikre barn 
og unges 
stemme i 
plan-
arbeidet.

Innhente 
data på 
ulike 
måter fra 
barne-
hager og 
skoler 
bl.a. via 
Elev-
konferan
sen.

Innhente 
data fra 
barne-
hager og 
skoler 

Be-
arbeide 
resultat av 
data inn-
samling.

Starte 
skrive-
prosessen 

Skrive 
plan

Generell 
del
Tiltaksdel 

Skrive
plan

Generell 
del
Tiltaksdel

Sluttført til 
1. april

Planen 
sendes 
på høring 
– 6 ukers 
frist.  

Innspill 
be-
arbeides.

Planen 
sluttføres. 

Endelig 
plan-
dokument 
vedtas i 
Bystyret 



FNs barnekonvensjon
• Vårres unga – vårres

framtid

• Medbestemmelse
• God omsorg
• Vern mot overgrep
• Særskilt vern og støtte
• Fullverdig liv
• God helse
• Sosiale tjenester
• Levestandard
• God utdanning
• Kultur og fritid



Kunnskapsbasert plan/medvirkning



Barn og unges stemme 
• Ungdomsrådet
• Engmark barnehage og 

Jentoftsletta barnehage 
(flerkulturell, samisk)

• Grunnskolen (småtrinn, 
mellomtrinn, ungdomstrinn)

• Elevkonferansen
• Videregående skole
• Barn og unge med psykisk syke 

foreldre
• Barn og unge med 

funksjonsnedsettelse
• Barn med psykisk uhelse
• Barn og unge i lavinntektsfamilier
• Barn og unge i barnevernet
• Barn og unge i idrett, frilufts-og

kulturliv



Tjenesteområdenes stemme
• Plan for informasjon og 

involvering av 
tjenesteområdene

– Helsesøster- og jordmortjenesten 12.01.
– Rektorgruppen 18.01
– PPT 18.01
– Ergo/fysio/Psyk/IP-koord/foreldveil 30.01
– Barnehagestyrerne, Fagteamet 31.01
– Flyktningkontoret 29.01
– Barnevern 24.01
– Kulturkontoret 15.01
– Miljøtjenesten 24.01
– Tildelingskontoret 31.01
– NAV 19.01
– Krisesenteret 24.01

• Spørsmål utarbeidet med 
bakgrunn i FNs 
barnekonvensjon og 
barn/unges stemme

• Frist innspill – 16.02



Forskning
• Nasjonale føringer
• Lov/forskrift
• Faglige veiledere

• Lokale politiske 
prioriteringer

• Lokale utfordringer

• Andre 
plandokument



Politisk verksted - føringer
• Oppvekstplanen skal være et politisk og administrativt 

styringsverktøy for alle tjenesteområdene innenfor 
oppvekstfeltet

• Oppvekstplanen skal bygge på mål og strategier i 
kommuneplanens samfunnsdel og plan for trivsel og gode 
levekår (folkehelseplan)

• Oppvekstplanen skal være fremtidsrettet, operasjonell og skal 
legge grunnlag for en målbar forbedring innenfor 
utvalgte/prioriterte satsingsområder. 



Utforming av planen
• Strategidokument
• Mål, strategier, overordnete tiltak – presenteres og besluttes i 

– Styringsgruppen (RLG) 26.02.
– Prosjektgruppen (LG OK-avd) 26.02.
– Referansegruppen 26.02 – frist for korrigering/nye innspill 02.03.
– Ungdomsrådet 25.01.
– OK-komiteen 07.03.

• Handlingsplan
• Operasjonell, ØP 



Presentasjonsform
• Kortfattet strategidokument (ala HR-strategien), papirutgave 

og digitalt format 
• Plandokument som beskriver ressurser, kompetanse og 

organisatoriske forhold, samt en handlingsplan (ØP) 
(oversiktlig, lettlest), papir/digitalt

• Presentasjonen av planen bør i tillegg være gjort av 
barn/unge med ulike kreative uttrykksformer –
rap/sang/komposisjon, dans, tegninger, foto, film, utstilling? 
(Oppstart nytt barnehageår/skoleår, høsten -18)



FNs barnekonvensjon
• Hvilke artikler skal de ulike tjenesteområdene ta et 

hovedansvar for og hvilke skal alle gi innspill på?

• Besluttet følgende i prosjektgruppen 09.01.18:
• Artikkel 12 – Alle
• Artikkel 18 – Alle
• Artikkel 19 – Alle
• Artikkel 20 – Barneverntjenesten, Krisesenteret
• Artikkel 23 – Alle
• Artikkel 24 – Helsetjenestene, barnehage, skole
• Artikkel 26/27 – NAV, Tildelingskontoret
• Artikkel 28/29 – Barnehage, skole, PPT
• Artikkel 31 - Kulturkontoret
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