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1. Bakgrunn og formål  

 

Formål med temaplan barn og unge vil blant annet være å sikre at målene i 
kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 blir oppfylt:  
o Kommunes rolle som samfunnsbygger:  

Planen skal vise retning for det helhetlige arbeidet og samarbeidet, for å bidra til gode 
oppvekstsvilkår for barn og unge. 

o Kommunens rolle som tjenesteleverandør:  
Planen skal vise retning for en helhetlig utvikling av tjenestekvalitet overfor barn og unge 
og familiene.   

Temaplan barn og unge er sammen med strategiplanen et styringsdokument i Gausdal 
kommune, - som grunnlag for daglig arbeid, som forankring av satsinger, og for saker til 
politisk behandling som påvirker barn og unge. Temaplanen tar utgangspunkt i styrkebasert 
tenkning, - det vil si å fokusere på ressursene og mulighetene.  

Planen skal angi retning for prioriteringer, også økonomisk. Dette følges opp i forbindelse 
med den årlige behandlingen av strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett. Temaplanen 
rulleres ikke, men legges til grunn for arbeidet med ny kommuneplan. Etter vedtatt tidsplan 
skal det skje i neste kommunestyreperiode.  
 
Tjenestekomiteen i Gausdal kommune (7 folkevalgte fra kommunestyret) har hatt ansvaret 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 i Gausdal 
kommune har 4 satsingsområder:  
o Barn og unge – oppvekstmiljøet, kunnskap og 

kompetanse.
o Lokal- og regional utvikling, til beste for Gausdal 

kommune og  Lillehammer-regionen. 
o Strategisk og aktiv satsing på folkehelse.
o Utvikling av Segalstad Bru.
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for prosessen. Tjenestekomiteen legger saken fram for sluttbehandling i kommunestyret, 
etter høringsrunden.  

Viktige bakgrunnsdokument i prosessen er «Planprogram for temaplan barn og unge» og 
samlenotat med innspill fra medvirkningsrunden tjenestekomiteen hadde. Til grunn for 
arbeidet er ellers lover og forskrifter som regulerer tjenestene, og kommunale og regionale 
planer.    

 

 

 

 

2. Målgruppe for planen   
Målgruppen for temaplanen er barn og unge fra før de er født til og med de er  
23 år. Foreldrene er de viktigste personene i barnas liv. Det er avgjørende for utviklingen til 
barnet at foreldrene – om de har behov for det – får god hjelp og støtte.   
 

3. Rammebetingelser og forutsetninger  
Gausdal kommune har barn og unges oppvekst og helse som særskilt satsingsområde i sitt 
planarbeid. Det kommer til uttrykk i kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026, og 
kommuneplanens handlingsdel 2017-2020 (strategiplanen).  
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Fra kommuneplanen samfunnsdel:  

Mål barn og unge:  

 Barn og unge i Gausdal har en god og trygg start på livet, og kjenner seg inkludert og som 
en del av fellesskapet. 

 Barn og unge i Gausdal ønsker, vil og har mulighet til utdanning.  
 Gausdal kommune leverer tjenester som fremmer læring, mestring og inkludering. Og 

som medvirker til å utjevne levekårsforskjeller. 
 
Noen relevante innsatsområder i kommuneplanen knyttet til barn og unge: 
 Barnehage- og skoletilbud skal fremme læring, mestring, sosial utvikling, god helse, 

inkludering og trivsel. 
 Vi utvikler kvalitet gjennom barn- og foreldremedvirkning. 
 Vi jobber målrettet for å styrke tidlig innsats overfor barn og unge, med et langsiktig 

systematisk arbeid på tvers av fag og sektorer, og i nært samarbeid med kommunens 
innbyggere. 

 Vi jobber offensivt med helsefremmende tiltak som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller 
blant barn og unge. 

 
FNs barnekonvensjon ligger som et fundament. Barns rettigheter som fremgår av 
barnekonvensjonen er også nedfelt i grunnloven § 104. Barnekonvensjonen er en 
internasjonal menneskerettighetskonvensjon som gir barn en spesiell juridisk status. Den 
sørger for at verden anerkjenner at barn har krav på spesiell beskyttelse og har 
menneskerettigheter. Noen eksempler på barns rettigheter er skole, fritid og lek, hvile og 
rett til å si sin mening i alt som angår dem selv. Barnekonvensjonens artikkel 3 sier dette:  
 
«Ved alle anledninger som angår barn og unge som foretas av myndigheter og 
organisasjoner skal barnets beste være grunnleggende hensyn» 
 

Plan- og bygningsloven er sentral. Lovens formål er formulert slik i § 1:  
 
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og 
kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.  

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for 
miljø og samfunn skal beskrives. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk 
utforming av omgivelsene.» 
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Lov om folkehelsearbeid, kap. 2 §§ 4-7 er sentrale.   

Her er § 4. om kommunens ansvar for folkehelsearbeid 

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til 
å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale 
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 
helsen.  

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, 
herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og 
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i 
planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. 
 

---- 

 

4. Gausdal kommunes visjon for barn og unge 
 

 
Vi har glade, trygge,  
robuste barn og unge,  
med tro og håp for framtida,  
som mestrer et liv  
med opp- og nedturer. 

 

5. Satsingsområder i planen   
Bærende prinsipp:  

 Vi skal møte barn og unge der de er: Både fysisk og i overført betydning. 
 Hensynet til barnets beste skal alltid ligge til grunn i arbeidet med barn og deres 

foreldre.  
 Et styrkebasert folkehelseperspektiv hvor opplevelsen av mening, tilhørighet, 

muligheten for deltakelse og mestring er viktige faktorer. Folkehelsesatsingen i 
Gausdal bygger på universelle tilbud for alle, med tiltak for de få.  
 

Med barn og unge i sentrum er disse 7 innsatsområdene trukket fram:   
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Barn og 
unge

Godt 
nærmiljø

Fritidstilbud

Tjeneste-
utvikling 

Inkluderende 
lokalsamfunnForeldrene

Ung styrke

Digitalisering

 

 

5.1 Godt nærmiljø 

Gausdal kommune:  

 vil bruke barn og unges ekspertise i planprosesser. Barn og unge skal derfor også 
medvirke i arealplanlegging. 

 vil legge til rette for boområder med trygge og gode oppvekstsvilkår, med gode 
lekeområder og møteplasser 

 vil legge til rette for fysisk utfoldelse i barnehage og skole 
 vil sikre at barnehager og skoler har gode utearealer, god luftkvalitet og lite støy  
 arbeide aktivt med trafikksikkerhet. Vi ønsker at mange barn og unge velger å gå eller 

sykle til skolen og fritidsaktiviteter. 
 

5.2 Fritidstilbud 

Gausdal kommune:  

 vil tilrettelegge for at alle barn og unge har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter 
 vil være en aktiv samarbeidspart for frivillige organisasjoner som arbeider inn mot 

barn og unge  
 har en lett tilgjengelig og samlet oversikt over de ulike tilbudene og tiltakene en har i 

samarbeid med ulike frivillige organisasjoner 

 

5.3 Tjenesteutvikling 
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Gausdal kommune skal:  
 

 legge til rette for åpenhet og deltakelse. Blant annet ved å etablere gode rutiner for å 
innhente, inkludere og gi tilbakemelding på barn og unges synspunkter på gruppe- og 
individnivå 

 handle raskt og samordnet når vi er bekymret for barn og unges livssituasjon  
 
En kommune har et stort mangfold av oppgaver og tjenester. De fleste av tjenestene er 
rammet inn av lov og forskrift. Tjenester og tiltak Gausdal kommune har inn mot barn og 
unge og familier er i hovedsak:  

 Jordmortjeneste 
 Legetjeneste 
 Fysioterapitjeneste 
 Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 0-20 år  
 Barnehage 0-6 år 
 Grunnskole 6-15 år 
 PPT  
 Barnevern  
 Familieteam 
 Familieråd 
 Ungdomsklubb 
 Bibliotek  
 Kulturskole 
 SLT i Gausdal kommune. SLT står for samordningsmodell for lokale, forebyggende 

tiltak mot rus og kriminalitet. 
 NAV, bl.a. for ungdom der målet er å komme inn i eller fortsette å stå i et 

utdanningsløp.   NAV Lillehammer-Gausdal er med på satsingen «enhetlig oppfølging 
av lavinntektsfamilier».  

 Tiltak og tjenester til barn og unge med spesielle behov, herunder  
- koordinerende enhet (samordning og koordineringa v tjenester på individnivå for  
  voksne og barn ved å finne ut hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres) 
- psykisk helse  
- habilitering og rehabilitering 
- avlastning  

 Elevtjenesten ved Gausdal videregående skole. Dette er et tverrfaglig 
samarbeidsprosjekt (et lavterskeltilbud til ungdom) mellom Gausdal kommune, 
Oppland fylkeskommune og kirken.  

Kommunens ambisjoner i kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens handlingsdel og 
temaplaner angir retning for utviklingen av tjenestene. Dette følges mer konkret opp med 
strategier og tiltak i forbindelse med den årlige behandlingen av strategiplan 
(kommuneplanens handlingsdel), med økonomiplan og årsbudsjett.  
 

5.4 Inkluderende lokalsamfunn 
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Gausdal kommune: 

 legger aktivt til rette for at barn og unge deltar i utviklingen av lokalsamfunnet  
 vil samarbeide tett med en mangfoldig frivillig sektor om å skape engasjement, gode 

lokalsamfunn, tjenester og tilbud til befolkningen  
 skal gjennom utdanningsløpet i barnehage og skole gi barn og unge demokratiopplæring 

og solid kompetanse og en bred forståelse av samfunnet, - for å mestre livet og delta i 
samfunnet. 

 

5.5 Foreldrene  

Gausdal kommune:   

 vil bidra til barns oppvekstsvilkår gjennom gode og lett tilgjengelige tjenester for foreldre  
 vil at det er i alle tjenester inn mot barn og unge er kompetanse i foreldreveiledning 

 

5.6 Ung styrke 

Mål for folkehelse er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel:  

 Gausdal er et lokalsamfunn som gir gode oppvekst- og levekår, preget av sunne 
levevaner, fellesskap, trygghet og deltagelse.  

Prosjektet Ung styrke - folkehelseprogrammet  
Gausdal kommune har vedtatt å prioritere folkehelsearbeid, med barn og unges livskvalitet 
og psykisk helse som særskilte satsingsområder. Kommunen har ambisjoner om å styrke det 
systematiske og universelle helsefremmende arbeidet for å styrke barn og unges psykiske 
helse og livskvalitet. Med det som utgangspunkt er det femårige prosjektet «Ung styrke» 
igangsatt, som er Gausdal kommunes utviklingsarbeid for å svare opp det nasjonale 
programmet for folkehelse. Det skal legges vekt på å utvikle og spre metoder og tiltak, og 
skape arenaer og miljøer for å styrke barn og ungdoms egne ressurser, deltakelse og 
aktivitet i lokalsamfunnet.  

 

5.7 Digitalisering  

Gausdal kommune vil:  

 arbeide for å ta i bruk hensiktsmessige digitale tjenester og løsninger i barnehage 
og skole  

 gjennom utdanningsløpet i barnehage og skole gi barn og unge solid digital 
kompetanse, inkludert evne til «kritisk tenkning» 

 



9  
Behandlet i tjenestekomiteen 21. august 2018 

6.  Oppfølging av planen i Gausdal kommune 
Temaplan barn og unge skal være et styringsdokument, - som grunnlag for daglig arbeid i 
tjenestene, som forankring av satsinger og samarbeid, og for saker til politisk behandling 
som påvirker barn og unge. Planen skal angi retning for prioriteringer, også økonomisk. 
Dette følges opp i forbindelse med den årlige behandlingen av strategiplan, med 
økonomiplan og årsbudsjett.  

Strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett, har mål og rammer for:  
- samfunnsperspektivet 
- tjenesteperspektivet 
- medarbeiderperspektivet 
- økonomiperspektivet 

Temaplanen rulleres ikke, men legges til grunn for arbeidet med ny kommuneplan. Etter 
vedtatt tidsplan skal det skje i neste kommunestyreperiode.  
 

7. Temaplanen skal sees i sammenheng med 
Nasjonale rammer og føringer, som  

 Plan- og bygningsloven 
 Lover og forskrift knyttet til tjenestene. Som opplæringsloven, barnehageloven, 

barnevernloven, helse og omsorgstjenesteloven mfl.  

Regionale planer og dokument i Oppland fylkeskommune, som  

 Plan for kompetanse  
 Plan for folkehelse 
 Ung i Oppland  

Kommunale planer og dokument, som   

 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 
 Strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett 
 Områdeplanleggingen Segalstad bru 
 Ungdata i Gausdal kommune 
 Kvalitetsmelding for Gausdalsskolen  
 Prosjektet Ung styrke – folkehelseprogrammet 

 

----


