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Tema
Friskliv ,Læring- og mestring i fylket

0-24 satsingen

• Konferanse «Barn Først « 3 og 4 desember 2019, Scandic Hell

• Skolemåltid 

Kosthold for øvrig;

• Konferanser kosthold i barnehagene, Steinkjer 3/9,Trondheim 4/9

( Samarbeid med Nasjonalt senter for mat , helse og fysisk aktivitet)

• Matglede for eldre,-/ «Gyldne måltidsøyeblikk;-Leve hele livet

Matgledekorpset 

• Planarbeidet hos fylkesmannen , folkehelsefokus fra HEOM

• Tilsyn miljørettet helsevern i kommunene (MHV)



Friskliv, Læring- mestring i Trøndelag

FM ansvar koordinering ,rådgiving,stimulere til aktivitet

Arrangerer to samlinger i året

29 kommuner i fylket har enten sentraler eller tverretatlig FLS arbeide

Tilskuddsforvaltning 2019 ,-1,8 millioner fordelt på 13 kommuner

Arbeidsgruppe

Kompetansegruppe 

2020,- Ekspertutvalgets innspill til regjeringen

Fylkeskommunene skal ta over administreringen av tilskuddsforvaltningen

Fylkesmennene skal ha samme samordningsfunksjon som tidligere i samarbeid med

Fylkeskommunene



0-24 arbeidet Nasjonalt utfordringsbilde 

«Arbeidet skal legge til rette for bedre samarbeid mellom sektorene som grunnlag for mer 
helhetlig innsats overfor utsatte barn og unge under 24 år.

Med dette menes barn og unge med høy risiko for å utvikle problemer som kan lede til 
manglende kompetanseoppnåelse i skolen og fremtidig marginalisering fra 
utdanning og arbeidsliv. 

Formålet er bedre samhandling i stat og kommune om tiltak for at flere skal lykkes 
i skolen og fullføre videregående opplæring, dette som grunnlag for en varig 
tilknytning til arbeidslivet.» (Difi)



Prosessen på nasjonalt nivå
Et felles oppdrag om å etablere et forpliktende samarbeid om utsatte barn og unge 
under 24 år. 

I oppdraget går det fram at målet med samarbeidet skal være å bidra til bedre 
samhandling i stat og kommune om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre 
videregående utdanning som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. 

Et felles oppdrag om å etablere et forpliktende samarbeid om utsatte barn og unge 
under 24 år. 

I oppdraget går det fram at målet med samarbeidet skal være å bidra til bedre 
samhandling i stat og kommune om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre 
videregående utdanning som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. 

. 



Nasjonale mål for 0-24 satsingen

Et overordnet mål med 0-24-programmet er å bidra til at færre faller utenfor  VGS ved 
at flere gjennomfører videregående opplæring og kommer i arbeid. 

0–24-samarbeidet skal avdekke felles utfordringer og fremme felles tiltak og strategier 
for bedre oppfølging av utsatte barn og unge. 

Ønske om å styrke det tverretatlige samarbeidet om utsatte barn og unge og deres 
familier i kommunene/fylkeskommunene. 

Velferdsnettverk i Trøndelag,- alle offentlig etater,-kompetanse sentre, Trøndelag 
fylkeskommune, KS, NAV, Politi, Elevorganisasjoner, Brukerorganisasjoner, Husbanken, 
St.Olav- KoRus Midt-Norge, RKBU



Mål for FMTL 0-24 arbeidet

Fyrtårnssatsing

Intern arbeidsgruppe Velferdsavdelingen og Helse-omsorgsavdelingen

Interne mål / oppgaver FMTL

1. Sikre barn og unges medvirkning og at barn og unges beste er et grunnleggende 
prinsipp på alle nivå

2. Være en tydelig aktør i arbeidet mot vold og overgrep mot barn og unge

3. Bidra til bedre tverrfaglig samhandling mellom aktørene somarbeidet med utsatte 
barn og unge

4. Legge til rette for at barn og unge sikres sunn og næringsrik mat og gode 
måltidsopplevelser i løpet av skoledagen

• 5 prosjektkommuner,- Vikna, Verdal, Indre Fosen, Røros og Lierne



Planarbeidet hos FMTL

Intern plangruppe til fylkesmannen, møtes a.hver uke

Deltar i regionalt planforum

Fokus alle planer: Samfunnsplaner,- Planstrategier, delplaner

Arealplaner,- oppstarts varsel/høringsuttalelser, 

reguleringsplaner, kommunalplaner,-

Delplaner

Folkehelse viktig i arealplaner. Vi kan gjennom arealplaner også aktivt jobbe for 
utjamning av sosiale helseforskjeller; støy, trafikksikkerhet, bokvalitet og sosiale 
møteplasser med god tilgjengelighet gjennom universell utforming m.m. 

Muligheter for innsigelse



Folkehelseloven § 9 og § 30

Faglige veiledere:

• Veileder for kommunenes tilsyn 

med miljørettet helsevern IS-

2288

• Miljø og helse i barnehagen

• Miljø og helse i skoler

Tilsyn miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler,-myndighetskrav

Tilsyn i 6 kommuner

Kommunelege ansvarlig

Ulike systemer i kommunene hvordan MHV 

gjennomføres.

Folkehelsekoordinatorene er ikke involvert i arbeidet


