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Om planprogram og kommunedelplan 
Storfjord kommune har pr i dag ingen gjeldende kommunedelplan for oppvekst. Denne 

planlegges nå utarbeidet. 

I henhold til Plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for 

planarbeidet for alle regionale planer og kommuneplaner. Dette gjelder også for 

kommunedelplaner. Oppvekstplanen vil være en kommunedelplan for Storfjord. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for 

medvirkning. 

En kommunedelplan en betegnelse for en plan for bestemte områder, tema eller 

virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides en kommunedelplan for hvert tema eller 

virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det er kommunestyret som avgjør om det skal 

settes i gang med en separat kommunedelplan, eller om det aktuelle temaet i stedet skal tas opp 

innenfor en samlet kommuneplan. 
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1.0 Innledning 
I løpet av oppveksten møter barn og unge en rekke ulike instanser og fagmiljøer. I Storfjord 

kommunes oppvekstplan, ønsker vi å samle det som er relevant i en helhetlig tverrfaglig 

oppvekstplan.  

Både barnehage og skole er selvsagte arenaer i en slik plan, men også sosial og helsemessig 

fungering er viktig. For å imøtekomme både nasjonale føringer og kommunens egne mål og, er 

det viktig å se strategisk på oppvekstområdet i en samlet plan for barn og unge.   

Planprosessen «Tverrfaglig kommunedelplan for oppvekst i Storfjord kommune» er nedfelt i 

kommunal planstrategi 2016 - 2019 (Storfjord kommune, 2016). Planprosessen for en 

kommunedelplan er regulert av plan og bygningsloven §§ 11-1 (2010).  

 

1.1 Beskrivelse av planprosessen: 

 

2.0 Tidsavgrensning 
Arbeidet vil bli utført fra februar (02) 2018 til desember (12) 2018.  

 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Utarbeidelse av utkast til planprogram X           

Vedtak i SPD*  X          

Offentlig ettersyn/høring (6 uker)  X X         

Planprogrammet fastsettes (SPD)     X       

Planforslag til Levekårsutvalget        X    

Offentlig ettersyn/høring (6 uker)        X X   

Bearbeide plan         X   

Vedtak i Levekårsutvalget          X  

Vedtak i kommunestyret           X 

Kunngjøring (3 ukers klagefrist)           X 

Oppstart -
forslag til 

planprogram

Høring/offentlig 
ettersyn av 

planprogram (6 
uker)

Planprogrammet 
fastsettes 

Planforslag
Høring/offentlig 
ettersyn (6 uker)

Bearbeide plan
Kunngjøre plan, 

3 ukers klagefrist
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*SPD= Styret for plan og drift 

 

Planen har en tidshorisont på fire år: 2019 – 2023. Planen vil bli rullert årlig. Planen vil bli politisk 

gyldig i fire år etter vedtak i Kommunestyret.  

 

3.0 Definisjoner 
Planens område er oppvekst. Den berører flere sektorer og barn i alderen 0 – 18 år. Planen 

dekker delvis alder utover myndighetsalder, da den beskriver tiltak fra barnevernet som kan 

iverksettes dersom personen ønsker det ferm til fylte 23 år. Planen dekker også ut videregående 

skole, som også går utover myndighetsalder.  

 Barndom: mennesker i alderen 0 – 12 år. 

 Ungdom: mennesker i alderen 13 – 18 år. 

 Barn eller barn og ungdom: brukes i denne sammenhengen om mennesker mellom 0 – 

18 år 

 Myndig: fra det året en person selv kan inngå juridisk bindende avtaler. I Norge satt til 

18 år (Gisle, 2018).  

 Oppvekst: tiden fra et menneske er født til det er voksen. Her definert til 

myndighetsalder. 

 Verge: Person med foreldreansvar etter barneloven til et barn under 18 år (Gisle, 2014). 

 

4.0 Bakgrunn 
Oppvekstplanen skal definere mål og legge føringer for hvordan oppveksttilbudet for barn og 

unge i Storfjord kommune skal være i neste fireårsperiode. Oppvekstplan vil gi overordnede 

strategier og føringer. Det vil i tillegg lages temaplan for oppvekst på barn og unges premisser.  

Som beskrevet, vil planen omfavne oppvekstvilkårene for barn og unge fra 0 til i hovedsak 18 år. 

Planen vil videre ta for seg ulike sider ved oppveksten, fra det første møtet på helsestasjonen og 

til man er ferdig som elev i videregående skole. Dette innbefatter både tilbud som gis av 

kommunen, men også tjenester som gis av andre etater og virksomheter og som samarbeider med 

Storfjord kommune.  

Planen presenterer en beskrivelse av oppvekstsituasjonen for barn og unge i Storfjord kommune. 

Deretter bygges planen på målene vi som kommune har for fremtidens oppvekstmiljø i 

kommunen. 

Oppvekstplanen skal bygge på tidligere arbeider i kommunens gjeldende planverk. Det vil bli vist 

til tidligere planarbeid og nasjonale føringer som er gitt i lovverk, forskrifter, utredninger og 

rundskriv.  Lokale reglement og forskrifter er også viktige her.  

5.0 Gjennomføring og planarbeid 
I oppvekstplanen vil det også omtales en del nye områder som ikke er synliggjort i 

kommuneplanens samfunnsdel. Det er gått en tid siden denne ble utarbeidet, og regelverket både 
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i barnehage og skole er under kontinuerlig utvikling. Ny forskning og pedagogisk 

kunnskapsutvikling og endringer i rammeplan for barnehage og skole innarbeides derfor.  

I den offentlige grunnskolen er det kommunestyret som er skoleeier, og kommunestyret har 

dermed har ansvar for at skolene følger de lover og regler som gjelder. En oppvekstplan vil være 

et viktig politisk styringsdokument. Her kan man synliggjøre føringer for hvordan politisk nivå 

ønsker at tilbud skal tilrettelegges til barn og unge. 

 

5.1 Tema for oppvekstplanen – oppbygging 
 

Helhetlig tverrfaglig oppvekstplan vil ta for seg samfunnsarenaer som er viktige for barn og unge. 

Storfjord kommune har tidligere utarbeidet en internkontroll for Sjumilssteget (2018). Da 

kommunen anser metoden Sjumilssteget er bygget opp på som hensiktsmessig, er det ønskelig å 

ta elementer herfra inn i oppvekstplanen. 

Det skal også utarbeides en tiltaksliste med prioriterte mål tiltak for planperioden. Dette skal være 

gjennomgående på alle punktene. Under er det laget en oversikt over temaene som vil bli belyst i 

planen. 

 

God utdanning:  Mål: Elevene og barnehagebarna skal ha tilpasset opplæring, oppleve 

mestring og motivasjon i sin hverdag.  

Temaet beskriver utdanningssystemet i Storfjord og utenfor fra 

barnehagene til og med videregående utdanning.  

Medbestemmelse: Mål: I Storfjord kommune skal alle barn og unge få være med å påvirke sin 

egen hverdag. 

Temaet beskriver arbeidet knyttet til hvordan medbestemmelse for barn 

skal ivaretas på en aldersadekvat måte av offentlige instanser som 

skole/barnehage og barnevern og helsestasjon. 

God omsorg: Mål: Barn og unge i Storfjord skal bli sett og hørt og skal få nødvendig 

hjelp slik at de får en god og trygg oppvekst. 

Temaet beskriver den tverrfaglige tilnærmingen kommunen har i å gi god 

omsorg på mikro-, meso- og makronivå til barn og unge individuelt og i 

gruppe.  

En aktiv fritid: Mål: Barn og unge i Storfjord kommune skal ha en aktiv og variert fritid.  

Temaet beskriver tiltak i og utenfor kommunal regi knyttet til aktiviteter 

God helse: Mål: Barn og unge som har fysiske eller psykiske sykdommer skal få hjelp 

på riktig måte, til riktig tid av riktig person. 

Temaet beskriver tiltak for å sikre god helse til barn og unge på individ- og 

gruppenivå. 
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En trygg oppvekst: Mål: Ingen barn skal utsettes for vold eller overgrep. Utsatte barn skal 

møte voksne som ser, lytter, og gir riktig hjelp 

Temaet beskriver tiltak og etater som hjelper barn og unge slik at de sikres 

en trygg oppvekst i Storfjord kommune.  

 

Storfjord kommune vil også utarbeide en egen temaplan basert på overnevnte tema med fokus på 

en god hverdag for barn og unge.  

5.2 Organisering  
Arbeidet med planen vil være organisert i den administrative linjen i Storfjord kommune.  

Kommunestyret vil være prosjekteier, Styret for plan og drift vil være planfaglig politisk utvalg og 

sette prosessen i gang. Levekårsutvalget vil være fagansvarlig politisk utvalg. 

Prosjektledelsen legges til administrasjonen ved oppvekst- og kultursjef, May Tove Lilleng. Det 

vil bli satt ned en tverrfaglig prosjektgruppe som følger planprosessen og kommer med innspill. 

5.3 Datainnsamling 
Kommuneplanens samfunnsdel vil brukes som bakgrunn for planen. Det vil også bli brukt data 

fra følgende kilder. Listen er ikke uttømmende. 

- Folkehelsedata for Storfjord kommune (2017) 

- Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving og evt andre statistikker fra SSB 

- Kommunal planstrategi 2016 – 2019 

- Kommuneplanens samfunnsdel 2011 – 2023 

- Ungdata 

- Ny rammeplan for barnehagene 

- Elevundersøkelsen 

- Læreplaner i grunnskolen 

- Skoleporten 

- Barnehagespeilet 

 

6.0 Medvirkning 
I henhold til Plan-  og bygningsloven § 5- 1 skal enhver som fremmer planforslag legge til rette 

for medvirkning. Det er særlig viktig å sørge for medvirkning fra grupper som berøres. Elevråd, 

Ungdomsråd, FAU og foreldregrupper i barnehagen. I tillegg vil det være viktig å involvere råd 

for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne samt frivillige lag og foreninger. 

Det er i arbeidet med en ny oppvekstplan viktig at både barn og foreldre får mulighet til å komme 

med innspill tidlig i prosessen. Derfor bør både barn, unge og foreldre få en stemme inn i 

planarbeidet. Barn i barnehage og elever på små- og mellomtrinnet vil bli spurt om «hva som er 

en god barnehage- eller skoledag». Foreldre vil bli hørt i formelle fora som FAU og 

samarbeidsgrupper. Elevene er allerede organisert gjennom elevrådene de og Ungdomsrådet i 

Storfjord kommune vil bli involvert i planarbeidet.  
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6.1 Høringsinstanser:  

 Barnehager, inkl foreldrerepresentanter 

 Skoler, inkl. elevråd og FAU 

 Nordkjosbotn videregående skole, Nord-Troms videregående skole  

 Troms fylkeskommune 

 Fylkesmannen i Troms 

 Råd for eldre og funksjonshemmede 

 Driftsetaten i Storfjord kommune 

 Frivillige lag og foreninger i Storfjord kommune 

 Bygdeutvalg i Storfjord kommune 

 Helse- og omsorgsetaten i Storfjord kommunen ved forebyggende avdeling 

 Helsestasjon i Storfjord kommune 

 Legesenter i Storfjord kommune 

 BUP (UNN) 

 Ungdomsrådet i Storfjord kommune 

 Offentlig høring 
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