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Vedlegg: Sammenstilling fra innspill i tjenestekomitéens medvirkningsrunde 
 Planforslag til sluttbehandling  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Temaplanen legges fram for sluttbehandling, etter en omfattende medvirkningsprosess i 
regi av tjenestekomiteen. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Formål med temaplan barn og unge vil blant annet være å sikre at målene i 
kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 blir oppfylt:  

 Kommunes rolle som samfunnsbygger: Planen skal vise retning for det helhetlige 
arbeidet og samarbeidet, for å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge.  

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

 
Temaplan barn og unge skal være et styringsdokument, - som grunnlag for daglig arbeid, som 
forankring av satsinger, 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.  
 
Det er ikke lagt opp til at temaplanen rulleres som egen plan, men legges til grunn for arbeidet 
med ny kommuneplanens samfunnsdel. Mål og strategier tas inn der. Etter vedtatt tidsplan (i 
kommunal planstrategi) skal det skje tidlig i neste kommunestyreperiode. Mer konkrete tiltak 
som krever ytterligere forankring og finansiering tas i i strategiplan med økonomiplan og 
årsbudsjett.  
 
Temaplanen tar utgangspunkt i styrkebasert tenkning, - det vil si å fokusere på ressursene og 
mulighetene.  
 
Til grunn for arbeidet er ellers lover og forskrifter som regulerer tjenestene, og kommunale og 
regionale planer. 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Lokale føringer 

I tillegg til kommuneplanens samfunnsdel og strategiplanen er det flere vedtatte planer / 
dokument i kommunen som må nevnes:  

o Kommunal planstrategi 2016-2019, med utfordringsnotat. 
o Kunnskapsgrunnlag levekår og folkehelse – oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer, - vedtatt i kommunestyret 1. september 2016. 
o Kvalitetsmelding for grunnskolen, - framlegges årlig til kommunestyret. 
o Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2016-2019, vedtatt i 

kommunestyret 29. september 2016.  
o Digitaliseringsstrategi 2017-2020, - vedtatt i kommunestyret 26. januar 2017. 
o Trafikksikkerhetsplan 2017-2020, - vedtatt i kommunestyret 23. februar 2017. 
o Omsorg 2020, - vedtatt av kommunestyret 26. november 2009 
o Områdereguleringsplanen for Segalstad Bru 

 
Av relevante pågående prosesser kan arealplanarbeidet nevnes.         

Nasjonale rammer og føringer  

Det er en rekke lover, forskrifter og stortingsmeldinger mv. som legger føringer / premisser for 
hvordan kommunen skal legge til rette for oppvekstmiljøet og tjenestene inn mot 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.» 

Lov om folkehelsearbeid, kap. 2 §§ 4-7 er også sentral.   

 
Noen av de meste sentrale tjenestene er rammet inn slik:  
 
Barnehage  

o Barnehageloven med forskrifter. Rammeplan for barnehagene er en slik forskrift. En ny 
rammeplan har virkning fra 1. august 2017.  

o Stortingsmelding 19 (2015 - 2016) – «Tid for lek og læring - bedre innhold i barnehagen» 
slår fast at barnehagen skal være et sted for lek og læring, og at språkarbeidet skal styrkes. 

 

Skole og PPT 

o Opplæringsloven med forskrifter  
o Læreplanverket for Kunnskapsløftet – 2006, generell det, prinsipper for opplæringen og 

fagplaner. Skolen får nye læreplaner fra skolestart i 2020. 
o Meld. St. 28 (2015– 2 016) Fag – Fordypning– Forståelse- En fornyelse av 

Kunnskapsløftet   
o NOU 2015:2 – «Å høre til» har fokus på det sosiale skolemiljøet. Det er foreslått 

lovendringer som vil påvirke skolen; fokuset på psykisk helse og et sosialt og trygt 
skolemiljø vil trolig bli enda tydeligere.  

o Meld. St. 21 (2016–2017) - Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. 
  
Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
 
o Virksomheten er regulert av flere ulike lover, forskrifter og retningslinjer, bl.a. Forskrift 

om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. Nye retningslinjer fra juli 2017. 

 
Bosetting  
 
o Om bosetting av flyktninger er Meld. St. 30 (2015- 2 016) – Fra mottak til arbeidsliv– en 

effektiv integreringspolitikk, sentralt, og inneholder 69 punkt som beskriver konkrete tiltak 
regjeringen vil ha gjennomført. 19 av disse berører barn og unge direkte. 

 
 



  
 
 

  
 
 

 

Barnevern 
 

o Lov om barnevernstjenester. Barneverntjenesten har ansvar for tjenester til barn og 
unge opp til 18 år (23 år hvis de unge ønsker det selv). Barneverntjenesten iverksetter 
både hjelpetiltak og omsorgstiltak. Endringer i ny barnevernloven som har trådt i kraft, 
er kort oppsummert dette:  

• Rettighetslov: Barnevernloven blir en rettighetslov for barn.  
• Styrker barns medvirkning.  
• Endret formålsbestemmelse: For å bidra til at barn skal møtes med trygghet,  
      kjærlighet og forståelse. 
• Oppfølging av barn og foreldre.   
• Familien skal involveres.  
• Bedre dokumentasjon 
• Opplysningsplikten til barnevernet forenkles.  

 
Helse- og omsorgstjenester  
o Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
 
Regionale føringer 

Regionale planer / planarbeid som er relevante for oss: 

o Planprogram regional plan for kompetanse. 
o Regional plan for folkehelse.  
o Fylkeskommunene rolle som regional utviklingsaktør og rolle knyttet til planprosesser 

inn mot bolig-, areal- og transportplanlegging. Her er regional plan for attraktive byer 
og tettsteder i Oppland relevant.  

 

Folkehelseprogrammet  
 
«Program for folkehelsearbeid i kommuner 2017-2027» er regjeringens satsing for å fremme 
barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Det er knyttet til Helsedirektoratet, og 
fylkeskommunene har fått en sentral rolle.  

Gausdal kommune har vedtatt å prioritere folkehelsearbeid, med barn og unges livskvalitet og 
psykisk helse som særskilte satsingsområder. Kommunen har behov for og ambisjoner om å 
styrke det systematiske og universelle helsefremmende arbeidet for å styrke barn og unges 
psykiske helse og livskvalitet. Med det som utgangspunkt, har vi etablert prosjektet «Ung 
styrke», 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. .   

Deltakelsen i program for folkehelse gir oss en unik mulighet til å arbeide systematisk og 
langsiktig med innovasjon og utvikling. Styrkebasert tilnærming er valgt, og det handler også 
om kulturbygging og ledelse. Utviklingsarbeidet involverer barn, foreldre, ledelse, ansatte, 



  
 
 

  
 
 

 

tillitsvalgte, og alle tjenester som har relevans for barn og unge. 
 

Arbeidet med temaplanen:  
Et viktig bakgrunnsdokument i prosessen med temaplan barn og unge har vært «Planprogram 
for temaplan barn og unge», vedtatt av tjenestekomiteen.  
 
Sentralt i prosessen har vært den omfattende medvirkningsrunden tjenestekomiteen har hatt. 
Innspillene er samlet i et notat, som ligger som vedlegg i denne saken.   
 
Tjenestekomiteen behandlet første planutkast 21.08.2018.  
Tjenestekomiteen kommenterte at planutkastet:  

 Var et innholdsrikt dokument, og passe stort.  
 Viser at kommunen har ambisjoner.  
 Setter fokus på ting en må jobbe mer med/strekke seg etter.  

 
Tjenestekomiteen vedtok dette: Plandokumentet slik det går fram av saken, ligger til grunn for 
den videre prosessen.  
 
Høring:  
Planutkastet har etter dette vært på en intern høringsrunde blant enhetene og de 
hovedtillitsvalgte i Gausdal kommune. Små justeringer ble gjort etter denne runden, og 
deretter gikk plandokumentet til høring hos disse:  
 

 Kommunalt foreldreutvalg (KFU)  
 Ungdomsrådet  
 Idrettsrådet  
 Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 
 



  
 
 

  
 
 

 

 

Ungdomsrådet behandlet saken 04.02.2019. 
 
Vedtak:  
Ungdomsrådet kom med innspill til planen:  
1. Godt bomiljø: Trafikksikkert er et viktig satsningsområde. Noen veger er trafikkfarlig for 

gående og sykelister. Gang og sykkelsti mellom Forset og Segalstad bru er et ønske. Gangfelt 
fra bussholdeplassen på Segalstad bru til Cirkle K er et annet ønske. Ingen andre innspill enn 
det som er nevnt under bomiljø.  

2. Fritidstilbud: Noen fritidsaktiviteter er kostbare å være med på, kulturskolen og fotball ble 
nevnt. Ønske om basketball. Forslag om å ha uorganiserte aktiviteter som rullerer. Foreslås en 
Facebookgruppe som en administrerer, der det opplyses hva slags aktivitet det er til hvilken 
uke. Eksempler på aktiviteter: gå tur, basketball, ishockey, e-sport. Alle som vil kan møte opp.  

3. Tjenesteutvikling: Viktig! Ingen innspill. 
4. Inkluderende lokalsamfunn: Ok. Ingen innspill. 
5. Foreldrene: Viktig med veiledning og forståelse av ungens måte å kommunisere med 

hverandre på. Også fokus på gaming. 
6. Prosjekt Ung Styrke: Ungdata-undersøkelse, spørsmålene er negativt ladet.  
7. Digitalisering Skeptisk til at 1.-2. klasse har IPad. Brukes til andre ting enn i 

skolesammenheng. Spørsmål om elevene ikke lærer å skrive like godt for hånd, hvis de bruker 
IPad mye. Kan det være låneordninger, i stedet for å få hver sin? Fare for at de unge kan bli 
mer avhengig av IPad hvis det er tilgjengelig hele tiden. Bedre med PC enn Ipad fra 5. trinn. 
Da gjerne med en låneordning.  

 
Ellers ingen innspill til planen. 
 

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken 
07.02.2019.  
 
Vedtak:  
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende innspill til temaplan for barn 
og unge:  
 
1. Barn og unge trenger kompetente voksne rundt seg på alle plan. 
2. Ikke alle foresatte får den hjelp og støtte de trenger, her er skole, barnehage og helsestasjon 

viktige instanser.  
3. Naboskap med mange unger i lag er et positivt nærmiljø å vokse opp i.  
4. Er sterkt ønskelig med gang- og sykkelveg mellom Segalstad bru og Forset.  
5. Det er mange flotte tilbud for barn og unge i Gausdal, viktig å få med de som faller utenfor av 

ulike årsaker.  
6. Hvordan fange opp de barn og unge som bor i hjem med store problem?  
7. Mange private synes det er vanskelig å sende bekymringsvarsling til barnevernet, men det er 

viktig å ta kontakt med barnevernet om man er bekymret for et barn i nabolaget.  
8. Viktig med tidlige tverrfaglige tiltak når det trengs.  
9. Viktig å være på jakt etter det gode i alle og ta utgangspunkt i det.  
 
Konklusjon: det er veldig mye bra i temaplanen, her er det gjort et grundig arbeid. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Leder for kommunalt foreldreutvalg har sagt følgende:  
«Ifølge de andre i KFU (som var med i fjor og deltok på et møte med tjenestekomiteen) er dette en helt 
annen plan, enn de hadde forventet. De hadde i møtet gått igjennom hva unge i Gausdal har av 
muligheter og aktiviteter, samt hvilke behov og ønsker man hadde- møteplasser- benker - skatepark og 
lignende. Vi kom fram til at det er lite hensiktsmessig å gi en uttalelse.» 
 
Idrettsrådet har ikke gitt høringsuttalelse.  
 
 
VURDERING: 
Dette har vært en lang og grundig prosess, og i høringsrundene er det i hovedsak oppslutning 
om tjenestekomitéens planforslag fra august 2018.  
 
Rådmannen foreslår 2 forsterkninger i teksten, med henvisning til felles punkt fra 
ungdomsrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: trafikksikkerhet og 
fritidstilbud/uorganiserte aktiviteter.  
 
Endringene går fram av plandokumentet punkt 5.1 Godt nærmiljø, og punkt 5. 2 Fritidstilbud. 
Foreslått tilleggstekst under de punktene er merket med rødt i plandokumentet.   
 
Tjenestekomiteen skal gi sin innstilling til kommunestyret.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Temaplan for barn og unge vedtas slik den går fram av vedlegget.   
 
 
 
Tjenestekomiteen behandlet saken, saksnr. 3/19 den 19.03.2019. 
 
Behandling: 
 
Tjenestekomiteen har følgende innspill til planutkastet: 

 Det er viktig at alle barn og unge får anledning til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig 
av familiens økonomi. Det ble i møtet orientert om ulike tiltak for å sikre slik 
deltakelse. 

 Det heter helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, og ikke enhetlig oppfølging av 
lavinntektsfamilier. 

 Planen er generell og omfatter mange aspekter ved psykisk helse. 
Samtidig ønsker tjenestekomiteen å ha et ytterligere fokus på psykisk helse blant unge  
voksne. 



  
 
 

  
 
 

 

o Er det noe kommunen kan gjøre for å ha større fokus på psykiske helse for 
unge voksne som ikke lenger er skoleelever? Dette kan også handle om 
overganger mellom tjenester, mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, og 
overgangen mellom ungdoms- og voksenlivet. Hvordan kan man fange opp 
unge voksne som sliter? Hvordan samarbeider kommunen med disse om 
oppfølgingen, generelt og for enkeltpersoner? 

o Tjenestekomiteen ønsker en orientering om psykiske helsetjenester for unge i 
sitt neste møte. 

 
For øvrig støtter tjenestekomiteen rådmannens innstilling i saken. 
 
 
Innstilling: 
 
Temaplan for barn og unge vedtas slik den går fram av vedlegget.   


