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Innretning av saken
• Basert på vedtak i verbalforslaget fra kommunestyret 10.12.2019 i sak 47/19
«Tiltak for barn som lever i fattigdom».
• Saken foretar noen avklaringer:
•
•
•
•

Definere noen sentrale begreper bl a fattigdom og levekår
Universelle tiltak blir nærmere omtalt i kommuneplan samfunnsdel.
Basistjenestene omfattes ikke av saken.
Oversikt organisert etter to tiltaksgrupper: «offentlige-tiltak» og «ikke-offentligetiltak».

Bakgrunn for saken
• Barnekonvensjonens artikkel 27
• Levekårsutfordringer er komplekse og
sammensatte

• Arbeid, utdanning, helse og bolig er de fire
grunnpilarene i velferdspolitikken
• Beskrivelse av tiltak basert på disse er
tilpasset arbeidet med levekår.
• Utdanning - utvidet til utdanning og
kvalifisering.
• Bolig - utvidet til bolig og nærmiljø

Oversikten så langt
Offentlige tiltak= 12

Offentlige tiltak= 5

Ikke offentlige tiltak= 7

Ikke offentlige tiltak= 2

Offentlige tiltak= 7

Offentlige tiltak= 1

Ikke offentlige tiltak= 4

Ikke offentlige tiltak= 1

Svakheter ved innhenting av informasjon
Utfordrende å kartlegge absolutt alle tiltak på grunn av:
• Overgang til ny kommune, harmonisering av tiltak og prosjekter fra tidligere kommuner,
• Håndtering av COVID-19 pandemien som sprenger kapasitet i tjenestene
• Manglende anledning fra virksomheter til å evaluere mange av de tiltakene som er meldt inn.

Konsekvens for saken:
• Betydning for, i hvilken grad saken er i stand til å omtale totale kostnader og anslått effekt ved
tiltakene
• Behov for litt mer tid for videre kartlegging av tiltak på dette området.
• Saken kan sees på som starten på dette arbeidet og ikke som et endelig resultat.

Hva nå?
Handlingsplan for arbeid for å motvirke lave levekår
• Å utarbeide en oversikt over tiltak som finnes, samt gode og dekkende beskrivelser
av disse, er et viktig steg på vei mot en handlingsplan.
• Av hensyn til prosessen knyttet til økonomiplan 2021-2024, og i likhet med andre
planprosesser skal arbeidet med handlingsplanen igangsettes som en del av arbeidet
med kunnskapsgrunnlag, for samordning i samfunnsdelen.
Rådmannen anbefaler at
• Tiltaksoversikten tas til orientering.
• Arbeidet med et forslag til handlingsplan for å motvirke levekårutfordringer
igangsettes som en del av arbeidet med kommuneplans samfunnsdel.

