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Melding om vedtak sendes til 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret fattet i sak 72/19, følgende vedtak:   

1. Utarbeidelse av oppvekstplan gjennomføres i tråd med saksframstillingen. 
2. Planen utarbeides og vedtas politisk innen oktober 2020. 
3. Planen skal være en strategisk plan for oppvekstsektoren. 
4. Kostnader på kr 100 000,-til prosesstyring og sekretærfunksjon. Kostanden 

finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
5. Kommunestyret utnevner formannskapet til styringsgruppe. 
6. Daglig leder i idrettslaget tas inn i arbeidsgruppa.   

  
Mål og mandat: 
En oppvekstplan er først og fremst tenkt som et redskap for kommunen selv for å sikre at 
barn og unge i Alvdal skal få en så god oppvekst som mulig. Kommunens arbeid med barn 
og unges oppvekst er et viktig arbeid både for barn og unges hverdag her og nå, men også 
med tanke på samfunn og framtid. I tillegg til at en oppvekstplan skal være et strategisk 
arbeidsdokument for kommunens enheter, er det et ønske om å få med alle som tar del i barn 
og unges oppvekst i Alvdal, ikke minst barn og unge selv. Arbeidet med en strategisk plan 
for oppvekst må være kjent utover kommunens enheter og bli et dokument som også andre 
har et forhold/eierskap til. Et mål for en felles oppvekstplan bør være at vi sammen skal lage 
et godt oppvekstmiljø for barn og unge i Alvdal.  
  
Oppvekstplan er en overordnet og strategisk plan som skal vise retning for hele 
oppvekstsektoren i Alvdal kommune. Det ble tidlig i arbeidet bestemt at dette skal være en 
plan der det var et stort fokus på prosessen i planarbeidet, og at det var ønskelig med bred 
medvirkning. Det vises i planen til hvem som har medvirket. 
  



  

  
Arbeidsgruppa har brukt ulike dokumenter i sine drøftinger, og disse sammen med de ulike 
innspillene, danner grunnlag og bakgrunn for vedlagte forslag til oppvekstplan. Noen av 
dokumentene som er brukt i prosessen er: Kommuneplanens samfunnsdel, rammeplan for 
barnehagen, fagfornyelsen, stortingsmelding nr 6. Tett på - tidlig innsats 
og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og sfo, stortingsmelding nr 19. 
Folkehelsemeldinga - gode liv i et trygt samfunn.  
   
  
Selve plandokumentet er lagt opp slik at den skal være enkel og lettfattelig, og det skal være 
mulig for de ulike enhetene å kunne kjenne igjen temaer og fokus i sine egne lover og 
forskrifter. Ut fra målene i denne planen skal enhetene kunne ta fatt i disse, og lage egne 
tiltaksplaner for å kunne sette planen ut i livet.   
  
For å konkretisere planen er det laget kjøreregler som det er ønskelig skal være lett 
tilgjengelig for Alvdals innbyggere, og at disse skal henge oppe på de ulike arenaer som 
barn og unge oppholder seg.  
 
Før planen sendes ut på høring vil det bli utformet framside med layout som er gjenkjennbar 
med andre planer, kommuneplanens samfunnsdel. Illustrasjonstegninger av barn og unge vil 
bli satt inn i planen i høringsperioden. Sammendrag vil bli utarbeidet til sluttbehandlingen 
etter høringsperioden.  
 
I henhold til kommunestyrets egne rutiner for saksbehandling skal planen sluttbehandles 2 
ganger i kommunestyret. Vedtak skal fattes ved første behandling, og det er mulighet for 
kommunestyret til å fatte annet vedtak ved andre gangs behandling. 
 
Normalt førstegangsbehandler formannskapet planer som skal legges ut på høring, denne 
planen fremmes til kommunestyret til førstegangsbehandling før høring med bakgrunn i 
fremdrift. Det foreslås høringsperiode på 3 uker med frist 16. oktober.  
 
Saksvurdering: 
Arbeidsgruppa har brukt tid på å sette seg inn i innspill som har kommet inn i 
medvirkningsprosessen, og planen som nå legges fram, gjennomsyres av innspillene som har 
kommet inn. I tillegg er det gjort faglige vurderinger som det har vært nødvendig at 
arbeidsgruppa har drøftet, - disse er også lagt inn i denne planen.  
 
Det ble i prosessen arbeidet med flere fokusområder enn de som ble valgt i det endelige 
høringsutkastet, eksempelvis fritidsaktiviteter og rollemodeller. Etter en vurdering i 
arbeidsgruppa, er det enighet om at de områdene som ble valgt ut, fysisk/psykisk helse og 
inkludering, omfatter også disse to områdene. Fokusområdene som er valgt i planen er svært 
viktige områder for å kunne skape en så god oppvekst som mulig. 
  
Rådmannen foreslår at planen benevnes som «Oppvekstplan 2020 – 2024, en strategisk plan 
for Alvdal kommune». Videre mener rådmannen høringsdokumentet framstår som 
gjennomarbeidet og i tråd men bestillingen og tilrår kommunestyret å legge det ut på høring.  
 
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. 
Ingen konsekvenser 
 



  

 
Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar å legge «Oppvekstplan 2020 – 2024, en strategisk plan for 
Alvdal kommune», ut på høring. 

2. Høringsfrist settes til 16. oktober. 
 
 


