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SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNEN
Viser til skriv fra Fylkesmannen der Berg kommune bes om en tilstandsrapport vedr FN’s
barnekonvensjon SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE.
Steg nr. 1 – Medbestemmelse
Barnet har rett til selv- og medbestemmelse (Artikkel 12)
Spørsmål 1.
Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse?
Svar:
Det er valgt en person med personlig varamedlem med særskilt ansvar for barns interesser i
plansaker.
Spørsmål 2.
Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale
organer som angår dem direkte?
Svar:
Se svar på spm.1. Det vises også til svar på Steg 5 spørsmål 1.
Spørsmål 3.
Hvordan sikrer kommunen at barnas interesser ivaretas etter plan- og bygningsloven, herunder
at det er tilstrekkelige frilufts- og rekreasjonsområder?
Svar:
Se svar på spm. 1.
Spørsmål 4.
Hvordan har kommunen sikret at barnas medbestemmelsesrett er reell?
Svar:
Personen€ som kan gi et fyldestgjørende svar er ikke til stede.
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Steg nr. 2 – God omsorg
Barna har rett til god omsorg fra foreldre og offentlige tjenester (Artikkel 18)
Spørsmål 1.
Hvilke tiltak rår kommunene over for å hjelpe foreldrene, herunder også foreldre fra andre
kulturer, slik at de kan gi barna sine god omsorg?
Svar:
Kommunen har ingen faste rutiner vedrørende dette spørsmålet. Når det gjelder foreldre fra
andre kulturer har kommunen ingen erfaring. Det er imidlertid aktuelt å få flyktninger til
kommunen. I denne forbindelse vil det bli utarbeidet opplæringsplaner for barna. Da vil det
også være aktuelt å sette fokus på foreldrenes retrtigheter og utarbeide planer for dette
området.
Spørsmål 2.
Hvordan sikrer kommunen at de tjenester som er involvert i dette, samarbeider om å kunne
avdekke, undersøke, igangsette og evaluere tiltak for de familier som trenger hjelp for å sikre
at barna får god omsorg?
Svar:
Det vil bli utarbeidet planer. Alle berørte parter/etater vil bli involvert.
Spørsmål 3.
I hvilken grad samarbeider kommunen med frivillige organisasjoner som ledd i å sikre gode
oppvekstkår for barna?
Svar:
Berg kommune er ikke en aktiv samarbeidspartner til frivillige organisasjoner, men bidrar med
økonomisk støtte i form av kulturmidler.
Steg nr. 3 – Særskilt vern og støtte.
Barn som ikke kan bo i sitt hjemmemiljø har krav på særskilt vern og støtte fra offentlige
myndigheter (Artikkel 20)
Spørsmål 1.
Hvordan sikrer kommunene at disse barna får den oppfølging de har krav på fra barnevern,
helse-, sosial- og barnehage-/skole?
Svar:
Oppfølgingen til disse barna sikres gjennom helsesøstertjenesten, barneverntjenesten,
barnehage og skole. PPT og BUP er også samarbeidspartnere som blir koblet inn etter behov.
Spørsmål 2.
Hva gjøres for å sikre at barna kan ha kontakt med sin biologiske familie og tidligere nettverk?
Svar:
Barneverntjenesten organiserer dette, bl.a. gjennom fosterforeldrene.
Spørsmål 3.
Hvordan sikrer kommunen at plasserte barn som nærmer seg voksen alder får informasjon om
videre hjelp og et reelt ettervernstilbud?
Svar:
Barnevertjenesten organiserer også dette.
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Merknad: Berg kommune har ingen egen barneverntjeneste, men har en samordnet
barnevertjeneste med Lenvik kommune – interkommunalt samarbeid.
Steg 4 – Vern mot overgrep.
Barn har rett til vern mot overgrep og utnytting (Artikkel 34 og 36)
Spørsmål 1.
Hvilken beredskap eller rutiner har kommunen for å håndtere situasjoner der det avdekkes at
barn er utsatt for overgrep?
Svar:
Berg kommune kjøper tjenesten fra Lenvik kommune. Når det gjelder beredskap kan
barneverntjenesten i Lenvik kommune kontaktes gjennom vakttelefontjeneste.
Helsesøstertjenesten, barnehage, skole eller private som merker at et barn kan være utsatt for
overgrep har plikt til å melde fra.
Spørsmål 2.
Hvilken kompetanse har kommunen bygget opp på området vold og overgrep mot barn?
Svar:
Dette har ikke vært et bevisst satsningsområde og ingen innehar formell kompetanse på
området. De berørte parter som forventes å kunne få med slike saker å gjøre, er imidlertid
skolert gjennom kurs/seminarer og støttemateriell som kommer til kommunen. For øvrig
kjøper Berg kommune spisskompetanse av Lenvik kommune.
Spørsmål 3.
Hvilken kompetanse har kommunen for å forhindre tvangsekteskap og å avdekke
kjønnslemlesting.
Svar:
Berg kommune har ingen kompetanse på dette området da det er et område som ikke har hatt
noen aktualitet. Dersom det kommer flyktninger/asylsøkere til kommunen vil dette bli aktuelt
og kommunen vil skaffe seg kompetanse.
Spørsmål 4.
I hvilken grad samarbeider kommunale instanser med tjeneteapparatet utenfor kommunen i
slike saker?
Svar:
Se svar på foregående spørsmål. Berg kommune vil innhente råd og veiledning fra andre
kommuner med lignende problemstillinger.
Steg 5 – Fullverdig liv.
Funksjonshemmede barn har rett til et fullverdig liv og skal ha tilgang til nødvendige offentlige
tjenester (Artikkel 23)
Spørsmål 1.
Har kommunen opprettet råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og sikret at rådet også
arbeider med tilbudet for barna?
Svar:
Ja. Berg kommune har opprettet råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er bredt
sammensatt og medlemmene er i hovedsak valgt etter forslag fra FFO Midt-Troms.
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Kommunens representant er funksjonsfrisk, mens rådets tre øvrige medlemmer er medlemmer
av frivillige interesseorganisasjoner. To av medlemmene har en eller annen form for
funksjonshemming.
Spørsmål 2.
I hvilken grad har kommunen tilrettelagt tilbudet slik at funksjonshemmede barn har tilgang til
offentlige bygg, slik at de kan nyttiggjøre seg tilbudene på linje med andre barn?
Svar:
Tilgangen til offentlige bygg for barn med nedsatt funksjonsevne i Berg kommune er relativt
sett god. Her kan nevnes vanlige heiser, trappeheis ved en av skolene (nedlagt fra 2009) og
rullestolramper. Dette gjelder i fremste rekke bevegelseshemninger. På andre felt gjenstår det
forbedringer.
Spørsmål 3.
Hvordan samarbeider kommunens ulike etater for å sikre et samordnet tilbud til
funksjonshemmede barn.
Svar:
Berg kommune har ikke noe formelt samordnet samarbeid mellom de ulike etater, men de
ulike etater trekkes inn etter behov. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil sette
samarbeid mellom de ulike etater på dagsorden.
Spørsmål 4.
I hvilken grad samarbeider kommunale instanser med tjenesteapparatet utenfor kommunen.
Svar:
Berg kommune er en del av et interkommunalt samarbeid med PPT og BUP når det gjelder
barnehager og skole.
Barneverntjenesten organiseres av Lenvik kommune.
Steg 6 – God helse.
Barn har rett til den høyeste oppnåelige helsestandard og behandlingstilbud for sykdom og
rehabilitering (Artikkel 24)
Forebygging.
Spørsmål 1.
Hvordan legger kommunen til rette for at alle barn kan leke og ferdes trygt mellom hjem,
skole- og fritidsaktiviteter?
Svar:
Grunnet økonomiske vansker har dessverre Berg kommune sett seg nødt til å legge ned en av
to skoler i kommunen. Dette medfører en mer utrygg skolevei. Det har foregått/foregår en viss
forflytning av tidligere tilrettelagte fritidsaktiviteter ved den nedlagte skolen til den
eksisterende skolen. Konsekvensen blir en mer utrygg vei til fritidsaktiviteter. Avstanden
vanskeliggjør også tilgjengeligheten for mange.
Spørsmål 2.
Hvordan legger kommunen til rette for at alle barn kan være fysisk aktive ut fra sine egne
forutsetninger?
Svar:
Barnehager og skole legger opp sine undervisningsprogram/opplegg ut fra de barn/elever som
går i barnehage eller på skolen. Hensyn til alle skal ivaretas. Gjennom tilsyn sjekker kommunen
at alle interesser blir ivaretatt.
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Spørsmål 3.
Hvordan arbeider kommunen med tilrettelegging og tiltak som fremmer et godt kosthold og
forebygger bruk av tobakk og rusmidler blant barn og unge?
Svar:
Skolen har et overordna ansvar for dette området.
Spørsmål 4.
Deltar alle kommunens ungdomsskoleklasser i det tobakksforebyggende FRI-programmet?
I hvilken grad sikres at kommunens rusmiddelpolitikk også omfatter tiltak som retter seg mot
barn?
Svar:
Kommunens ungdomsskoleklasser deltar ikke i det tobakksforebyggende FRI-programmet,
men har til vurdering å delta. Ungdomsskolen forholder seg til L-06 når det gjelder det
forebyggende ANT-arbeidet.
Kommunen har en egen alkohol- og ruspolitisk handlingsplan som også retter seg mot barn og
unge.
Tjenester.
Spørsmål 5.
Har kommunen helsestasjons- og skolehelsetjeneste tilstrekkelig med kapasitet, herunder
helsestasjon for ungdom?
Svar:
Ja, men kommunen har ikke egen helsestasjon for ungdom.
Spørsmål 6.
Har kommunens øvrige helsetjenester tilstrekkelig kapasitet til å gi barn og unge et godt
tilbud?
Svar:
Ja.
Spørsmål 7.
Hvordan sikrer kommunen et reellt tilbud om habilitering og rehabilitering til barn og unge?
Svar:
Problemer ”fanges opp” av PRO/helsesøstertjenesten som bringer det videre til lege. Legen
blir sentral i denne sammenheng. I den grad NAV bør inn på ”banen”, kobles denne instansen
inn.
Spørsmål 8.
Hvordan sikrer kommunen at arbeidet med psykisk helse for barn og unge videreføres etter at
”Opptrappingsplanen for psykisk helse” er avsluttet?
Svar:
Berg kommune har kompetanse på dette feltet. Fagpersonen kan knyttes opp mot den enkelte
person etter at kartlegging har funnet sted. Det helsefaglige team foretar kartleggingen.
Steg 7 – God utdanning.
Barn har rett til grunnutdanning og at videre utdanning gjøres tilgjengelig og oppnåelig for
barna (Artikkel 28 og 29)

Side 6 av 7
Spørsmål 1.
Hvilket system har kommunen for å vurdere og fange opp barn som trenger ekstra oppfølging
i barnehage og skole.
Svar:
Det er ikke nedfelt et bestemt kommunalt system, men barnehagepersonellet og lærere er godt
skolerte med videreutdanning innafor de fleste felt og er således i stand til å fange opp barn
som trenger ekstra hjelp og oppfølging. Når de er fanget opp meldes de til
helsesøstertjenesten, PPT, BUP eller andre relevante hjelpeinstanser som innehar
spisskompetanse og kan bidra med ytterligere oppfølging.
Barn som ikke er i barnehagen, ”fanges” opp i ulike kontrollene utført av helsesøster.
Spørsmål 2.
Har alle kommunens skoler handlingsplan mot mobbing?
Svar:
Berg skole (Senjahopen skole) har deltatt i Ulweus-programmet og har utarbeidet en egen
handlingsplan mot mobbing.
Spørsmål 3.
Deltar kommunens skoler i opplæringsprogram tilknyttet psykisk helse?
Svar:
Nei, men dersom noen i skolen har behov for hjelp ift. kommunens psykiatriplan, blir skolen en
aktiv samarbeidspartner.
Spørsmål 4.
Sikrer kommunen at alle foreldre som ønsker det, får barnehageplass for barna sine?
Svar:
Ja, kommunen har 100 % dekning.
Spørsmål 5.
Hvilke planer har kommunen for å håndtere krisesituasjoner i barnehager og skoler?
Svar:
Kommunen har utarbeidet en kommunal kriseplan. I tillegg har barnehagene og skolen egne
kriseplaner. Psykiatriplanen har også elementer i seg som går på krisesituasjoner.
Spørsmål 6.
Har kommunen en bevisst satsing for å sikre at elevene fullfører videregående opplæring?
Svar:
Nei, men L-06 blir fulgt. I tillegg vektlegges Utdanningsfag.

For øvrig følger Berg kommune Lover og forskrifter som omhandler barn og unge.

Med vennlig hilsen
Berg kommune

Sverre Abel
konsulent oppvekst
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