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2017 :  Barn og unges år i Harstad! 
 
Harstad har som visjon å være «Attraktiv hele livet», og for de fleste er det å vokse opp i 
Harstad en god og positiv opplevelse. Harstad tilbyr barnehager og skoler med høy kvalitet, 
et mangfoldig idretts- og kulturliv, og et godt tiltaksapparat ved behov.  
 
Harstad er den første byen i Norge som har fått status som Safe Community.  Å være 
godkjent som trygt lokalsamfunn forplikter, og innebærer å ha særlig fokus på sikkerhet og 
forebygging, samt gode samarbeidsrutiner internt og eksternt.  
 
Barnehage, skole og kultur er viktige arenaer i et barns oppvekst. Det å lære, bli utfordret, 
oppleve samhold, bli sett og være del av et sosialt fellesskap er for de fleste en kilde til 
mestring og trivsel. Det vil likevel alltid være noen som, av ulike årsaker, faller utenfor. For 
denne gruppen er det viktig å møte et koordinert og godt utbygd hjelpeapparat, som også 
har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.  
 
 
Migrasjonen som følge av uroligheter i verden utfordrer Norge som nasjon, og vil påvirke 
oppvekstsektoren i Harstad kommune, både i forhold til kapasitet og innhold. I Harstad vil 
man møte denne utfordringen ved å bygge ut og forsterke allerede etablerte strukturer, slik 
at migrantene og barna deres kan inkluderes og integreres best mulig.  
Et inkluderende oppvekstmiljø betyr at man blir verdsatt for den man er, og ikke blir 

diskriminert eller stigmatisert på grunn av sosial bakgrunn, økonomi, funksjonsevne, 

etnisitet, utseende, språk eller religion. 

Den primære målgruppen for satsingen er barn og ungdom i alderen 0 – 18 år . 

Det overordnede lovverk for barns oppvekst i Norge er FNs konvensjon om barns rettigheter 
som ble ratifisert av Norge i 1991. Barnekonvensjonen gir barn og unge et særskilt 
menneskerettighetsvern, og lovfester barnas rett til helsetilbud, rett til omsorg og 
beskyttelse, rett til sosial trygghet og tilstrekkelig levestandard, rett til utdanning og rett til 
hvile og fritid.  
 
Barnas rettigheter er fra mai 2014 inntatt i Grunnloven gjennom nye § 104 som lovfester 
barns rett til å bli hørt, barnets beste som grunnleggende hensyn, og statens ansvar for å 
bidra til barnets utvikling gjennom å sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale 
og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.  
 
Kommunen har et særlig ansvar for å følge opp nasjonale føringer, både gjennom å ivareta 

barns formelle rettigheter, og ved å tilrettelegge for gode oppvekstvilkår for barn.  

Målet med kommunes arbeid overfor barn og unge defineres slik:  I Harstad skal barn og 
ungdom trives og mestre livet sitt . 
 

 



 
Satsinger 2017. 
 
 Demokratiutvikling. 
Kommunestyret vedtok ioktober 2016 å etablere Barn og unges kommunestyre, BUK.  
Hensikten er å styrke barn og unges medbestemmelse gjennom et tydeligere elevdemokrati, 
men også gi mulighet for barn og unge i større å kunne delta aktivt i  samfunnsdebatten 
lokalt, men også drøfte aktuelle samfunnspolitiske saker nasjonalt og globalt. 
BUK er i budsjettet for 2017 tildelt kr.100.000.  Midlene skal kunne disponeres til de formål 
BUK ønsker. 
 
For å markere at Harstad kommune tar barn og unges meninger på alvor, vil Harstad 
kommune hvert år markere «Elevdemokratiets dag», første gang i barn og unges år 2017.   
Dette er en dag der Barn og unges kommunestyre får sette agenda på en innledende del av 
et kommunestyre og selv inneha ordførervervet. I tilknytning til denne dagen, gjennomføres 
også seminarer med tema Demokratiutvikling for barn og unge.  Seminaret arrangeres i 
samarbeid med Lenvik kommune.  Kommuner i regionen inviteres til å delta. 
 
Skole og barnehage. 
Harstad kommune deltar i den nasjonale realfagssatsingen. Satsingen skal mobilisere, 
bevisstgjøre og forplikte dem som er tettest på barn og unge, og som har de beste 
mulighetene til å bidra til at barn og unge lærer og utforsker realfag med motivasjon og 
glede. Målgruppene er derfor lærere og barnehagelærere, ledere, andre tilsatte og eiere i 
barnehager og skoler. 
 
Skolene i Harstad er godt i gang med arbeidet for å styrke realfagskompetansen hos 
målgruppen. Newtonrommet i Harstad tilbyr blant annet gratis undervisning til elever i Sør-
Troms.  Her får elever fra 7.klasse til Vg3 delta på undervisningsopplegg, og møte spennende 
læringsaktiviteter innen tema som petroleum, elektrisitet, robotstyring, fornybar energi og 
bruk av mikroskop. Hensikten med dette tiltaket er å øke interessen for og kompetansen i 
realfagene. Harstad kommune vil i barn og unges år styrke den kommunale satsingen på 
Newtonrommet.  Kommunen vil i samarbeid med sentrale næringslivsaktører utvide 
aktiviteten med flere relevante moduler, for eksempel innen fiskeri og oppdrettsnæring.  Det 
avsettes midler til 1/2 stilling som øremerkes realfagsatsingen i barnehagene i 2017.  Det 
vurderes etter hvert en evt. etablering av Pi-Park som barnehageavdeling i Newtonrommet.   
 
Harstad kommune skal ha et stort fokus på kompetansen til de ansatte som skal arbeide i 
barnehagen.  I tillegg til å tilby fagarbeiderutdanning til assistenter, vil kommunen øke 
tettheten av pedagoger i barnehagene.  Når en assistent eller fagarbeider slutter i jobben, vil 
denne personen bli erstattet av en barnehagelærer.  Tiltaket vil vare over 4 år, og er 
beregnet til å omfatte mellom 15 og 20 ansatte.Rådmannen foreslår å innarbeide en ramme 
til finansiering av gradvis økt pedagogtetthet slik: 

  2017 2018 2019 2020 

Kostnader kommunale 
barnehager 

500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 



 
 
Barn og unges helse. 
Harstad kommunestyre vedtok i juni 2016 å realisere Familiens hus i barn og unges år i 2017. 
Familiens Hus er en modell for samordning av de kommunens tjenester som i sum kan gi 
barn, unge og foreldre et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tilbud i deres nærmiljø. 
Modellen så dagens lys under Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 – 2008), og 
videreutvikling av modellen knyttes til Samhandlingsreformen, hvor fokus er tidlig 
intervensjon, forebygging og lavterskeltilbud. I Helse og omsorg tjenesteloven slås det fast at 
kommunen har plikt til å legge til rette for samarbeid mellom deltjenester innad i 
kommunen.  Familiens Hus skal være en arena for alle, et lavterskeltilbud, som skal drive 
helsefremmende og forebyggende arbeid overfor gravide, barn, unge og deres familier.  
 
De sentrale tjenestene som ofte inngår i Familiens hus, er helsestasjon, inkludert 
svangerskapsomsorg, forebyggende barneverntjeneste, pedagogisk-psykologisk tjenesten og 
åpen barnehage. Den åpne barnehagen supplerer og støtter opp om de øvrige tjenestene i 
Familiens Hus. Den tilfører en ny dimensjon til det øvrige kommunale tilbudet til 
småbarnsforeldre, ved at den er et offentlig tilbud hvor foreldre gis tilgang til sosial støtte og 
veiledning uten å måtte gå veien om forhåndsavtale eller annen form for henvisning.  
 
Forskning tyder på at den åpne barnehagen i Familiens Hus evner å rekruttere foreldre fra 

ulike sosioøkonomisk sjikt. Forskning viser også at det å ha sosialt nettverk og møteplasser er 

viktig for trivsel og psykisk helse.  Familiens hus vil bli etablert sentralt i Harstad på et sted 

der folk flest ferdes. 

 
Harstad kommune vil i barn og unges år 2017 ha et særskilt fokus på tiltak mot mobbing.  
Ung:data undersøkelsen og elevundersøkelsen viser at til tross for kontinuerlig arbeid mot 
mobbing, opplever flere barn og unge at de ikke har en mobbefri hverdag.  Krafttak mot 
mobbing vil i særlig grad fokusere på barn og unges tilstedeværelse på sosiale medier.  Det 
viser seg at dette er et område som angår stadig yngre mennesker.  Kunnskap, atferd og 
holdninger blant voksengenerasjonen blir derfor en avgjørende faktor for å forhindre 
uønsket atferd på dette området.  Skoler og barnehager vil derfor i samarbeid med frivillig 
sektor høsten 2017 arrangere temadager mot mobbing der barn og unges trivsel og psykiske 
helse står i fokus. 
Politiet i Harstad støtter opp om Harstad kommunes tiltak mot mobbing, og vil ha et særskilt 
fokus på de strafferettslige aspektene rundt mobbing. 
 
Kultur og idrett. 
Harstad kommune vil at flest mulig barn og unge tar del i organiserte fritidstilbud.  For å 
legge til rette for flest mulig, må  deltakeravgifter holdes på et så lavt nivå som mulig. 
Harstad kommune vil derfor i barn og unges år 2017 innføre redusert leie av haller og 
gymsaler for aktiviteter rettet inn mot barn og unge.   
 
Harstad kommune vil også vurdere priser på kulturskoletjenester for å vurdere muligheten 
for betalingsfrie aktiviteter. I denne sammenheng vil kulturtiltak i SFO bli vurdert. 
 



Harstad kommune har knyttet seg til Kor Artig og Krafttak for sang.  Alle skoler og 
barnehager har fått utlevert klassesett av Harstads nye sangbok, Harstad synger.  Målet er at 
alle innbyggerne i Harstad skal synge mer og markere seg som en syngende kommune. I barn 
og unges år 2017, vil derfor skoler og barnehager bli utfordret til å synge mer, og oppsøke 
helseinstitusjoner for å synge sammen på tvers av generasjoner. 
 
 
Møte mellom kulturer. 
Harstad kommune vil sikre god kunnskap blant barn og unge  om Harstad som flerkulturell 
by og hvilke potensialer som ligger i dette for å utvikle vår kommune.  I forbindelse med 
Samefolkets dag vil det derfor bli markeringer i skoler og barnehager.   
 
Harstad er en friby for forfulgte musikere.  I samarbeid med organisasjonene Norsk PEN og 
Icorn har Harstad kommune sammen med Kultur i Troms etablert en plattform for det videre 
arbeidet med tiltaket.  Våren 2017 vil det legges frem en sak for politisk behandling, der 
kultur som integrering vil være tema.  Kultur som integrering settes også på dagsorden i 
forbindelse med Music Freedom Day i Harstad mars 2017. Her vil det blant annet bli 
arrangert work-shops for barn og unge knyttet til ytringsfrihet og menneskerettigheter. 
 
Økonomi. 
 
Tiltakene ovenfor er innarbeidet i rådmannens forslag til Virksomhetsplan 2017. Posten 
«Arrangementer, prosjekter og investeringer skal dekke de uspesifiserte tiltakene slik de er 
beskrevet.  I tillegg vil det innenfor denne rammen utlyses midler som lag og foreninger kan 
søke på til egne tiltak i Barn og unges år. 
Tiltaket «Kompetansetiltak barnehage….» har en kostnad på kr. 500.000 per år, til sammen 
2.000.000. 
 
Driftstiltak i VHP 2017: 
Redusert halleie        kr.1.000.000 
Familiens hus           
         kr.600.000/1.200.000 
Arrangementer, prosjekter og investeringer    kr.1.000.000 
Helhetlig realfagsatsing for barn og unge i barnehage   kr.    300.000 
Kompetansetiltak barnehage, økt pedagogtetthet    kr.    500.000 

Sum          kr. 4.000.000 
 
 
Investeringstiltak:  
Ny barnehage på Lundenes - 28 mill kroner 
Ny Harstad skole totalt 322 mill kroner og 154 mill kr i 2017 – ferdig i 2018 
Etablering bredbånd i skolene 5,1 mill 
     


