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Ung inkludering i Nordland. 

• Fylkestinget ba fylkesrådet om å 

komme tilbake med handlingsplan 

for strategien i løpet av 2022. 

Strategi mot ungt 

utenforskap





Organisering av arbeidet med 

handlingsplanen
• Bredt sammensatt team i fylkeskommunen

• 4 arbeidsgrupper

• Ressursgruppe

• Samarbeidsavtale med Nordlandsforskning

• 20 lokale innspillsmøter i hele fylket



Prosess handlingsplan for ung inkludering
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Fylkeskommunen som 

samfunnsutvikler
• Tiltak som virker for ung inkludering er sammensatte 
– sektorer må samarbeide

• Felles plattform med kunnskapsbaserte veiledere for 
ung inkludering

• Nettverk mellom kommuner og mellom sektorer som 
arbeider med barn og unge 



Nordland har plass til 

og behov for alle.

Våre unge skal kjenne på 

tilhørighet og ha mulighet for å 

delta i Nordlands-samfunnet ut 

fra egne forutsetninger. 

Hovedmål



i hele Nordland.

Barn og unge skal ha 

gode oppvekstsvilkår

Delmål 1

• Trygge og kompetente voksne – den gode voksenrollen

• Trygge barn og unge

• Tilhørighet



Barn og unge skal 

møte helhetlige og 

samordnede tjenester
- der de er.

Delmål 2

• Fylkeskommunen som samfunnsutvikler

• Fylkeskommunen som tjenesteyter, virkemiddelaktør 

og arbeidsgiver



på egne kulturelle og språklige 

premisser. 

Samisk unge skal 

kunne delta i 

Nordlandssamfunnet 

Delmål 3

• Samisk språkopplæring

• Samisk kulturkunnskap

• Statusheving



til utdanning, arbeid og deltakelse. 

Barn og unge voksne 

med funksjons-

nedsettelse skal 

ha like muligheter 

Delmål 4

• Universell utforming

• Forventninger, holdninger og kommunikasjon

• Riktig hjelp og støtte

• Utdanning, arbeid og fritid



https://www.nfk.no/unginkludering

Les mer om 

prosjektet på vår 

webside:

https://www.nfk.no/unginkludering
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