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Rådmannens forslag til vedtak: 
Strand kommune sender forslag til oppvekstplanen «Trivsel i fokus - Oppvekst i Strand 2018-
2030» på høring til instanser som er foreslått i saken 

 
 
 
 
Jørpeland  12.02.2018 
 
Jon Ola Syrstad 
rådmann 
 
 
 
 
 
Levekårsutvalget - 007/18 
 
LEV - behandling: 
Det ble ikke lagt fram andre forslag til vedtak.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

LEV - vedtak: 
Strand kommune sender forslag til oppvekstplanen «Trivsel i fokus - Oppvekst i Strand 2018-
2030» på høring til instanser som er foreslått i saken. 

 
 

Saksopplysninger: 
Vedlegg: 
Trivsel i fokus - Oppvekst i Strand 2018-2030 
Sammendrag 
En helhetlig oppvekstplan for Strand kommune har lenge vært ønsket. Oppvekstplanen er 



forankret i kommunens planstrategi 2016-2020. Arbeidet kom for fullt i gang før sommeren 
2017. Det ble gjennomført et politisk verksted med Levekårsutvalget 30. januar 2018.  
 
Levekårsutvalget sender nå planen på høring. 2. gangsbehandling av planen og endelig 
vedtak vil være før sommeren. 
 
Fakta 
Foreslått oppvekstplan er ikke altomfattende for barn og unges oppvekst i Strand, men har 
fokus på de områder som vurderes som viktigst å utvikle i årene fremover. Strand kommune 
er en Sjumilssteg-kommune og oppvekstplanen «Trivsel i fokus» er basert på denne 
modellen. Det gir både rammer og føringer for hvilke områder som er vektlagt i planen. 
 
Sjumilssteget for barn og unges beste er barnekonvensjonen i praksis. Modellen bygger på 
syv artikler i barnekonvensjonen som skal ha spesielt fokus og som gir grunnlaget for de syv 
stegene i modellen 
- steg 1 medbestemmelse 
- steg 2 god omsorg 
- steg 3 særskilt vern og støtte 
- steg 4 vern mot overgrep 
- steg 5 fullverdig liv 
- steg 6 god helse 
- steg 7 god utdanning 
 
Hvert steg i modellen utgjør et kapittel i oppvekstplanen og beskriver  
- hvilke rettigheter barn og unge har i tråd med barnekonvensjonen 
- hva barn og unge i Strand sier 
- hvordan Strand jobber med steget 
- hvilket mål Strand har for steget 
- hvilke strategier Strand skal bruke for å nå målene  
 
Planen beskriver også et fremtidsbilde og nåsituasjonen. Hvordan barn og unge har 
medvirket i planprosessen og hvordan deres synspunkter er tatt hensyn til blir også 
beskrevet i planen. 
 
For å sikre barn og unge i Strand en god oppvekst er det nødvendig at hele organisasjonen 
spiller på lag og bidrar med sitt. Arbeidsgruppen har derfor vært bredt sammensatt med 
representanter fra alle kommunalavdelingene; teknisk, helse og omsorg, oppvekst og 
levekår, inkludert rådmannens stab. En bred forankring av planen vil også gjøre 
implementeringen av denne mer effektiv. 

 

Oppvekstplanen «Trivsel i fokus» er utarbeidet som en sektorplan. Plan- og bygningsloven 
har ingen krav om høring for sektorplaner. Rådmannen anbefaler likevel at planen sendes på 
høring til  
- lag og organisasjoner i Strand 
- elevråd og samarbeidsutvalg/foreldrearbeidsutvalg (SU/FAU) ved private og kommunale 
skoler i Strand, inkludert Strand videregående skole 
- samarbeidsutvalg (SU) ved kommunale og private barnehager i kommunen 
- politiske råd – ungdomsrådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet 
 
I tillegg vil det være mulig for enkelt personer å gi innspill via kommunens hjemmeside. 
 
Høringsrunden vil være en viktig arena for å sikre bred medvirkning i samfunnet. En slik 



høringsrunde vil også styrke planen både ved at planen blir gjort bedre kjent i kommunen og 
ved at barn og unges rettigheter blir mer kjent i lokalsamfunnet.  
 
Oppvekstplanen definerer ikke forslag til konkrete tiltak som skal gjennomføres for å sikre 
barn og unge en god oppvekst. I forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen vil 
rådmannen fremme forslag til tiltak for å arbeide med planens strategier og for å nå 
oppvekstplanens mål.  
 
I forbindelse med høringen vil rådmannen be høringsinstansene om å gi innspill på hva 
Strand bør jobbe videre med for å sikre barn og unge en god oppvekst og jobbe etter 
oppvekstplanen. Innspillene kan være i form av konkrete tiltak, som en prioritering av 
stegene i Sjumilssteget eller som en prioritering av definerte strategier i oppvekstplanen. 
Disse innspillene vil være viktige for å sikre medbestemmelse og for at tjenestene 
kommunen leverer til barn og unge blir mer rettet inn etter brukernes ønsker. Også 
folkevalgtes innspill og satsinger er viktige når virksomhetene skal implementere planen i 
egen drift.  
 
Rådmannen vil komme tilbake til hvordan konkrete innspill fra Levekårsutvalget og 
høringsinstansene blir bakt inn i oppvekstplanen eller hensyntatt i 
implementeringen/oppfølgingen av planen når denne legges frem for endelig godkjenning.  
 
Det vises for øvrig til planforslaget for nærmere informasjon om oppvekstplanen.  
 
Lover, forskrifter, rundskriv 
Områdene som oppvekstplanen omhandler er regulert i utallige lover. Det vises til vedlagt 
planforslag for en oversikt over de mest aktuelle, jfr. Innledningen, Statlige og regionale 
føringer.  
 
Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak 
Kommunens planstrategi 2016-2020 
Gjeldende kommuneplan  
 
Innkomne uttalelser 
Hvordan rådmannen har jobbet med medvirkning fremkommer i planforslaget. Uttalelser som 
er fremkommet av medvirkningsprosessene er innbakt i planforslaget. 
 
Barn og unge 
Oppvekstplanen «Trivsel i fokus» skal sikre barn og unge i Strand en god oppvekst hvor 
barnets beste skal være et viktig grunnprinsipp.  
 
I planprosessen har rådmannen vektlagt å høre på barn og unge i forhold til hva de definerer 
er en god oppvekst og hvordan de ønsker at oppveksten skal være. Deres innspill har derfor 
vært viktige når planens mål og strategier har blitt definert. 
 
Som en del av planarbeidet er det gjort en ekstra innsats for å synliggjøre og løfte frem 
ungdomsrådet. Ved flere anledninger har planen vært diskutert med ungdomsrådet. 
Ungdommene har også sammen med arbeidsgruppen definert tittel på planen (Trivsel i 
fokus). Hele ungdomsrådet deltok på barne- og ungdomskonferansen i Bodø og fikk blant 
annet knytte kontakt med andre engasjerte ungdommer og se hvordan ungdomsråd fungerer 
i andre kommuner.   
 
Naturmangfaldlova §8-12 
Ikke aktuelt 
 
Alternative løsninger med konsekvenser 



- Levekårsutvalget kan sende rådmannens planforslag på høring.  
Høringsrunden vil pågå til slutten av april og planen vil legges frem for endelig godkjenning 
på siste møte før sommeren. Mener Levekårsutvalget at andre aktører enn de rådmannen 
har spesifisert i saken skal være høringsinstans, må dette spesifiseres i vedtaket. Det 
samme gjelder hvis Levekårsutvalget har mindre justeringer i planen som skal hensyntas før 
den sendes ut på høring. Det inkluderer også eventuelle endringer i kortversjonen av planen. 
 
- Levekårsutvalget ønsker ikke å gjennomføre høringsrunde av planen 
Oppvekstplanen er utarbeidet som en sektorplan og det er derfor ikke lovkrav om høring. Det 
gjør at kommunen kan vedta planen uten å gjennomføre høring. Viktige innspill for å sikre 
barn og unges oppvekst i kommunen kan da gå tapt. Forankringen av planen vil reduseres 
som igjen kan gjøre det vanskeligere å implementere den.   
 
- Levekårsutvalget kan utsette høringsrunden 
Hvis Levekårsutvalget mener planen ikke er moden for å sendes på høring, må den 
returneres til rådmannen med kommentarer knyttet til hvilke områder som må utbedres. 
Dette vil forsinke endelig godkjenning av planen til ut på høsten.    
 
Vurdering og konklusjon 
Planforslaget «Trivsel i fokus - Oppvekst i Strand 2018-2030» er en helhetlig plan for barn og 
unges oppvekst i kommunen. Den er ikke altomfattende, men tar for seg de områdene 
rådmannen mener er viktigst å arbeide med for å sikre barn og unge i Strand en god 
oppvekst hvor barnets beste er et viktig grunnsprinsipp.  
 
Rådmannen foreslår at Levekårsutvalget sender planforslaget på høring til de instanser som 
er foreslått i saken.   

 
 
 


