Værøy kommune skal søke tilskuddsmidler for å opprette prosjektstilling som LOS for ungdom.
BUFDIR forvalter tilskuddsordningen, som skal legge til rette for mer samordnede tilbud og tettere
oppfølging av ungdom. Målet er å styrke ungdommenes trivsel og mestring på skole og på fritid, samt
ha oppfølging etter grunnskolen med fokus på gjennomføringen av videregående skole.
Det kan søkes om midler for inntil en treårsperiode (ett til tre år).
Det å falle utenfor kan ha store negative konsekvenser, både for den enkelte det gjelder og for
samfunnet. Gjennom denne tilskuddsordningen skal ungdommer som trenger hjelp få én person å
forholde seg til som sørger for tett oppfølging, og som bidrar til at ungdommene klarer å nyttiggjøre
seg tilbud som gis i skolen og på fritiden.
Tilskuddsordningen skal bidra til at kommuner kan gi ungdom tett og tilrettelagt oppfølging, i form av
motivasjonsarbeid og veiledning i og utenfor skolen, være tilgjengelig for ungdommene, og til stede
på ungdommenes egne arenaer, samarbeide tett med ungdommenes foresatte og samarbeide tett
med skolen og andre virksomheter/tjenester, og bidra til at hjelpen som gis er helhetlig og tilrettelagt
Tilskuddet kan brukes til lønnsutgifter.
I tillegg kan en begrenset del av finansieringen benyttes til nødvendige kostnader i forbindelse med
gjennomføringen av tiltaket. Reiseutgifter i forbindelse med kompetansehevende tiltak for
losen(e)inngår i dette.
Stillingen må ha en tydelig forankring til en tjeneste eller virksomhet i kommunen, men den enkelte
kommune står fritt til å vurdere organisatorisk forankring.
Hvordan stillingen organiseres og utarbeidelse av søknad utføres og avgjøres av helsesykepleier,
fagleder rus og psykiatri, rektor og folkehelsekoordinator.
I teamarbeidet og i søknad skal det fremgå tydelig hvordan det tverretatlige samarbeidet skal
organiseres og hvordan det skal legges til rette for forpliktende samarbeid mellom kommunale
virksomheter og tjenester og med fylkeskommunale- og statlige tjenester.
Kommunen må bruke 50 prosent egenfinansiering på tiltaket.
Det innebærer tilsvarende beløp som det BUFDIR innvilger.
Med egenfinansiering menes økonomiske midler eller personalressurser som kommunen bidrar med
inn i los-tiltaket. Det betyr at kommunen skal finansiere halvparten av lønnsmidlene til losstillingen(e).
Egenfinansieringen skal fremgå av budsjett og regnskap.

