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1. Innledning 
I Våler skal vi skape grobunn for samarbeid og nyskaping mellom kommunen, innbyggerne, 

næringslivet og frivilligheten slik at vi sammen kan skape bærekraftig vekst. På den måten 

skal vi legge til rette for at våre innbyggere kan leve gode liv i alle livets faser – både i jobb og 

fritid. 

God og gjennomtenkt planlegging er grunnleggende for at barn får trygge oppvekstsvilkår og 

et godt utgangspunkt for god helse. Det må være enkelt og trygt å gå og sykle til skolen, 

venner og fritidsaktiviteter, og det må finnes område for fysisk aktivitet. Det innebærer blant 

annet at en legger til rette for gode og trygge møteplasser og aktivitetsfremmende 

omgivelser som gir varierte arenaer for sosialt samvær, lek og utfoldelse. Det må finnes areal 

og steder der ulike aldersgrupper kan oppholde og utfolde seg. Barn er ulike. Eldre barn og 

ungdommer rører seg i en større radius enn mindre barn. Noen trenger større områder der 

de kan sykle, skate, drive med ulike typer ballspill eller andre aktiviteter. Andre vil ha rolige 

og litt verna møteplasser der de kan prate eller leke sammen.1 

God oppvekst, like muligheter til utdanning, delaktighet og deltagelse i samfunnet, 

forutsetter at vi ser helheten og sammenhengen i tjenesteområder rettet mot barn og unge. 

Lykkes vi i dette arbeidet kan vi oppnå at alle barn og unge får samme utgangspunkt for å 

lykkes i barne- og voksenlivet. Trivsel, mestring og ferdigheter, gode liv og tilhørighet.  

I Våler jobber vi med Tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn, i dette arbeidet 

bruker vi BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats). Gjennom modellen vil vi sikre tidlig og 

sammenhengende innsats, og hindre brudd i oppfølgingen av barna. Modellen skal bidra til 

at tjenestene i kommunen som er involvert, skal kunne utvikle og styrke formelle strukturer, 

rutiner og arenaer for tverrfaglig samhandling. For å kunne oppnå dette er det viktig å sørge 

for at alle nivå i organisasjonen; ledelsen og de aktuelle tjenesteområdene får et eierskap til 

modellen og måten å jobbe på. Vi er i gang med å etablere ulike arenaer for samhandling 

som følge av modellen. Ulike rutiner som omhandler oppfølging av utsatte barn og unge skal 

forankres i BTI-modellen. 

Det kommer frem av Plan og bygningsloven at det skal utarbeides et planprogram som 

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

for kommunedelplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 

planprosessen og opplegget for medvirkning. 

2. Formål 
En langsiktig plan for oppvekstområdet skal være retningsgivende for politiske og 

administrative beslutninger i planperioden. Planen skal være et styringsverktøy for 

kommunens arbeid med barn og unge innen barnehage, skole, helse, barnevern og barn og 

unges kultur- og fritidsaktiviteter.  

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en oppvekstplan som synliggjør en 

utviklingsretning for kommunen.  Planen skal vise strategier for hvordan vi skal komme dit. 

 
1 Veileder - Barn og unge i plan og byggesak – Kommunal- og moderniseringsdepartementet okt 2021 
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Det betyr at planen danner grunnlaget for utviklings- og kvalitetsarbeidet i 

oppvekstsektoren, helse- og velferdstjenester for barn og familier mm. Planen skal vise 

retning på kommunens arbeid i årene fremover for barn og unge i alderen 0-25 år på alle 

områder.  

3. Om planen 
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plandokument. Samfunnsdelen 

viser mål og strategier for alle tjenesteområdene. Kommuneplanens samfunnsdel 2019 – 

2030 ble vedtatt i Kommunestyret 26. september 2019.  

Kommuneplanens samfunnsdel skal ligge til grunn for statlige og regionale myndigheters 

virksomhet i Våler kommune. Kommuneplanen er grunnlaget for handlingsprogram, 

årsbudsjett og virksomhetsplaner. I henhold til vedtatt planstrategi for Våler kommune skal 

Kommunedelplanen ha et handlingsprogram som rulleres hvert fjerde år. 

I kommunens planstrategi står det at det skal utarbeides en Helhetlig oppvekstplan 2021 – 

2033 – kommunedelplan. Oppstarten av arbeidet er noe utsatt, og vi foreslår derfor en 

helhetlig oppvekstplan 2023-2035. 

Planprogrammet beskriver tema, organisering og prosess. Planprogrammet skal behandles i 

formannskapet og legges til offentlig ettersyn i seks uker. Etter høringen blir 

planprogrammet evt omarbeidet etter innspill, og fremmet for formannskapet for 

fastsettelse (vedtak.) Etter dette starter arbeidet med selve planen. 

Det er krav om- og det utarbeides en rekke planer på mange ulike områder. Det kan være 

krevende å følge opp alle de ulike planene og arbeidsgruppen foreslår å implementere 

eksisterende planer (eks barn i lavinntektsfamilier, handlingsplan mot radikalisering og 

voldelig ekstremisme med flere) i kommunedelplanen for oppvekst. Da med en kort 

beskrivelse og lenke (vedlegg) til temaplanene. Det vil da være en overordnet plan for 

oppvekst, der alle tilhørende temaplaner henger sammen.  

Kommunedelplan for Oppvekst tar sikte på å forplikte i det tverrfaglige samarbeide mellom 

kommunalrådene, samarbeidsparter og private og frivillige aktører. Oppveksttjenestene i 

kommunen er sentrale for å hindre utenforskap og å sikre barn og unge best mulig lærings- 

og mestringsvilkår. For å bygge laget rundt barn og unge er alle tjenester avhengig av et godt 

og tett samarbeid internt og med foreldre, frivilligheten, kulturlivet og idretten.  

4. Målsettinger 
I kommuneplanens samfunnsdel er det fremhevet at Våler kommune skal ha et helhetlig 

fokus på barns oppvekstsvilkår gjennom å se sammenheng mellom barnehage, skole, bolig 

og nærmiljø.  

Planen vil bidra til FNs mål om god helse og livskvalitet, god utdanning og bærekraftige 

lokalsamfunn. 

5. Overordnede føringer 
Noen utvalgte områder av kommuneplanens samfunnsdel er førende for oppvekstplanen. 
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Innholdet i planen skal sees i sammenheng med statlige og regionale føringer. 

• Barnehageloven med forskrifter, inkludert rammeplan for barnehage  

• Opplæringsloven med forskrifter, inkludert fagfornyelsen for skolen (ny 2023) 

• Barnevernloven med forskrifter (ny 2022) 

• Helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter 

• Lov om barn og foreldre 

• Folkehelseloven 
• Helsepersonelloven § 10a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende 

• Barnekonvensjonen 

• Fylkesdelplan barn og unge 

• Stortingsmeldinger, NOU’er, retningslinjer, veiledere m.m. 

o Strategi – «Like muligheter, lik oppvekst» 

o Meld. St. 6 «Tett på tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, 

skole og SFO» 

o Plan- og bygningsloven 

o Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 

o Meld. St. 40 Mål med mening, Norges handlingsplan for å nå 

bærekraftsmålene innen 2030 

o Meld. St. 38 Nytte, ressurs, alvorlighet – Prioritering i helse- og 

omsorgstjenesten 

o Meld. St. 34 Sammen mot barne- ungdoms- og gjengkriminalitet 

o Meld. St. 32 Ingen utenfor – en helhetlig politikk for å inkludere flere i 

arbeids- og samfunnsliv 

o Meld. St. 25 Likeverdsreformen – Et samfunn med bruk for alle 

o Meld. St. 19  Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen 

o Mestre hele livet - Strategi for god psykisk helse 

o Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og 

av barn og unge 

o Barnehager mot 2030 -strategi for barnehagekvalitet. 

o Rapport Psykisk helsearbeid for barn og unge 2021 - Helsedirektoratet 

o Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons-og-skolehelsetjenesten 

o Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen, 2019 

o Nytt liv og trygg barseltid for familien, Retningslinje for barselomsorgen, 2013 
o Barnevernsreform/oppvekstreform, 1.1.2022 
o Opptrappingsplan for psykisk helse barn og unge (2019-2024) 
o  

 

Ikke uttømmende liste 

 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/psykisk-helsearbeid-for-barn-og-unge
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten
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6. Kunnskapsgrunnlag 
Det gjennomføres i dag en rekke kartlegginger og undersøkelser på områder som omhandler 

barn og unge. Dette er relevant informasjon for å vurdere vårt ståsted og hva vi bør fokusere 

på i arbeidet videre. 

Våren 2021 var alle skolene i Våler med i undersøkelsen gjennomført av 

Forandringsfabrikken «Snakke Trygt i skolen», sammen med ni andre kommuner. 

Undersøkelsen viser at vi fremdeles ikke er flinke nok til å høre barn og unge og la dem 

medvirke i saker som omhandler dem. Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker 

og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø. 

Våler kommune skal også delta i Ungdata-undersøkelsen for ungdomsskolen og Ungdata 

junior-undersøkelsen for alle 5.-7. trinn ved våre tre barneskoler våren 2022. 

Eksempel på kunnskapsgrunnlag vi vil bruke i arbeidet med planen: 

• Oppvekstprofilen 

• Folkehelseprofilen 

• Elevundersøkelser 

• Foreldreundersøkelser 

• Forandringsfabrikkens rapporter på ulike områder 

• Tilstandsrapportene 

o Tverrfaglig 

o Barnehage 

o Skole 

o Barnevern 

• Rapportene – Spørsmål til skolenorge 

• Rapportene – Spørsmål til barnehagenorge 

• Rapport fra KOSTRA – Helsesykepleiere i helsestasjonen og skolehelsetjenesten 

• Statistikk om barnevern fra Bufdir 

• Ungdata 

• Rapporter og undersøkelser av effekten fra Covid-19 

• Data fra trafikksikkerhetvurderinger 

 

7. Tema 

 
FNs 17 bærekraftsmål er et grunnlag for den kommunale og fylkeskommunale     

planleggingen. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan, blant annet for å sikre sosial 

rettferdighet og god helse, og for å stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. 
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Barnekonvensjonen er grunnleggende i alt arbeid med barn og unge. Barnekonvensjonen er delt inn i 

fire hovedområder av rettigheter:  

1. Barn har rett til liv og helse  

2. Barn har rett til skolegang og utvikling  

3. Barn har rett til omsorg og beskyttelse  

4. Barn har rett til deltakelse og innflytelse 

 

De foreslåtte temaene i planen er hentet fra bærekraftsmålene og barnekonvensjonen. 

Kommunedelplan oppvekst vil utdype og konkretisere kommuneplanens mål og strategier innenfor 

oppvekstfeltet, og hva som er de viktigste satsingene i årene som kommer. 
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Utfordringsbilde t
Barn og unge har gje nnom ulike undersøkelser og møtepunkter uttrykt at Våler er en fin kommune å
vokse opp i. De fleste trives på skolen og setter pris på det store mangfoldet i barne - og
ungdomsgruppen, og at nettbrett og PC brukes i undervisningen.

Oppvekstprofilen viser n oen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet
for barn og unge og deres oppvekstmiljø.

Oppvekst - og f olkehelseprofilen 2021 er basert på data fra 2020. Profilene viser at

• a ndelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er lavere enn i landet som
helhet. Se også kommunens plan for barn i lavinntektsfamilier

• a ndelen 5. - klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing er ikke signifikant forskjellig fra
landsnivået

• a ndelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er plaget av ensomhet, er ikke signifikant
forskjellig fra landsnivået

• a ndelen som gjennomfører videregående opplæring, er lavere enn landsnivået.
• a ndelen barn (0 - 17 år) som bor i husholdninger med v edvarende lavinntekt, er lavere enn i

landet som helhet. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en
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fritidsorganisasjon, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra 

Ungdata-undersøkelsen. 

• andelen 17-åringer som oppgir at de kan svømme 200 meter er ikke signifikant forskjellig fra 

landsnivået. Gode svømmeferdigheter kan bidra til å forebygge drukningsulykker. 

• andelen 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig er høyere enn i landet 

som helhet. 

• Andelen 7.trinnselever oppgir mobbing og lav trivsel i mye større grad enn 

landsgjennomsnittet 

• Andelen 17-åringer med overvekt er mye høyere enn landsgjennomsnittet 

• Det oppgis mye lavere fornøydhet med lokalmiljøet enn landsgjennomsnittet   

I kommuneplanens samfunnsdel kommer det frem at utdanningsnivået i Våler er signifikant dårligere 

enn landet som helhet og omtrent på linje med resten av fylket. (Folkehelseinstituttet og SSB). Når 

man sammenlikner grupper i samfunnet, finner vi systematiske forskjeller i helse. Jo lengre utdanning 

og høyere inntekt en gruppe har, jo høyere andel av gruppen har god helse (Helsedirektoratet). Dette 

er sosial ulikhet i helse. Samtidig ser vi at antall sysselsatte med utdanning på grunnskolenivå er 

stadig synkende, og etterspørselen etter arbeidskraft med dette utdanningsnivået er forventet å avta 

ytterligere framover. For åmotvirke sosiale ulikheter er det dermed vesentlig å jobbe for at flere tar 

utdanning over grunnskolenivå. 

 

Tema  

➢ Tverrfaglig samarbeid på alle områder 

➢ Helhetlig og sammenhengende tjenester, en rød tråd gjennom tjenestene 

➢ Utjevne sosiale forskjeller 

➢ Tidlig innsats 

➢ Trafikksikkerhet 

➢ Forebygge vold og skade 

➢ Forebygge rus og kriminalitet 

➢ Forebygge omsorgssvikt og atferdsutfordringer 

➢ Trygg oppvekst og familiestøtte 

➢ Livsmestring 

➢ Jobbmuligheter og arbeidstrening 

➢ Inkludering og ikke-diskriminering 

➢ Integrering 

➢ God utdanning 

➢ Ivareta barn som pårørende 

➢ Medvirkning og medbestemmelse 

➢ Likebehandling 

➢ Foreldrestøtte og -samarbeid 

➢ Sikre gode overganger 

➢ Hindre frafall i utdanningsløpet 

➢ Fremme psykisk og fysisk helse  

➢ Trygge nærmiljø  

➢ Kultur og fritidsaktiviteter 
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➢ Frivillighetsarbeid 

➢ Møteplasser 

➢ Sikre faglig kompetent og tilpasset støtte og tilbud til utsatte barn og deres familier 

➢ Kompetente og oppdaterte medarbeidere 

 

 

4. Prosess 

Arbeids- og referansegrupper 
Det er etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe frem planen. Arbeidsgruppen består av: 
 

• Plansjef 

• Kommunalsjef helse og velferd 

• Kommunalsjef oppvekst og kultur (leder arbeidet) 

• Virksomhetsleder helse 

• Avdelingsleder helse 

• Virksomhetsleder barnevern 

• Skolefaglig rådgiver 

• Barnehagefaglig rådgiver 

• Kulturfaglig rådgiver 

 

Der det er behov for annen kompetanse enn den arbeidsgruppen besitter, hentes denne inn 

underveis – for eksempel fra kommunalområde Miljø og teknikk eller fra idretten oa. 

Videre er det etablert en referansegruppe, som skal gi innspill og vurderinger av arbeidet 

underveis og sikre medvirkning i prosessen. Referansegruppen består av: 

• Rektor Kirkebygden skole 

• Styrer Kirkebygden barnehage 

• Avdelingsleder Tjenestekontor og koordinerende enhet 

• Virksomhetsleder NAV 

• Virksomhetsleder Bofellesskap 

• Daglig leder frivilligsentralen 

• Folkehelse- og SLT-koordinator 

• UngdomsLOS 

• Ungdomskontakt 

 

Medvirkning 
Krav om medvirkning i planarbeidet med kommunedelplaner kommer frem i plan- og 

bygningsloven § 5-1. Alle som utarbeider et planforslag, har plikt til å legge til rette for aktiv 

medvirkning fra barn og unge. Medvirkning bør settes i gang tidlig i planprosessen. 



11 
 

Kommuner har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra barn og unge. Kommunen 

skal presentere planforslaget slik at det blir forståelig for barn og unge.2 

Elevrådene ved de fire skolene og ungdomsrådet vil medvirke gjennom å bli bedt om råd og 

forslag for innspill til hva de mener det er viktig å ivareta i en helhelhetlig oppvekstplan. I 

tillegg er det viktig at disse rådene og FAU ved skolene, SU ved barnehagene og frivilligheten 

gir innspill i de ulike høringsrundene.  

Det er aktuelt å utarbeide spørsmålssett til diskusjon og besvarelse til FAU/SU, ungdomsråd, 

elevråd m.fl. som kan danne grunnlag for innspill til planen.  

 Innspill 
 

Involveres 

Ungdomsrådet 
 

 X 

Andre råd og utvalg 
 

X  

Elevråd 
 

 X 

Barn og unge under 25 år 
 

 X 

SU ved skoler og barnehager 
 

 X 

FAU  
 

 X 

Fagforeningene 
 

 X 

Frivillige organisasjoner som 
inkluderer barn og unge 

X  

Statsforvalteren i Oslo og 
Viken 

X  

Viken fylkeskommune 
 

X  

Innbyggere i Våler kommune 
 

X  

Samarbeidende kommuner 
 

X  

Barnerepresentant 
 

X  

 

Tabell Medvirkning 

 

  

 
2 Barn og unge i plan og byggesak -  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
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Plan for fremdrift 
En kommunedelplan utarbeides etter plan- og bygningsloven og følger dermed lovgitte krav 

til prosess og medvirkning. Det tar normalt 18-24 måneder å utarbeide en 

kommune(del)plan, avhengig av omfang og kompleksitet. Hovedårsaken til at arbeidet tar tid 

er at alle interessentene skal få mulighet til å sette seg inn i planprogram og planforslag, 

samt medvirke i planarbeidet og uttale seg til forslagene. 

I møtet med arbeidsgruppen var det enighet om at bred medvirkningen er spesielt viktig i 

denne saken. 

 

Forslag til fremdrift  

Tidspunkt Oppgaver og milepæler 

1. kvartal 
2022 

Utarbeide planprogramforslag som behandles i planutvalget og rådene før 
formannskapet, som vedtar å legge det ut på høring i minst 6 uker. 
 
 

2. kvartal 
2022 

Forslag til planprogram behandles og vedtas av Formannskapet. 
 
 

3. og 4. 
kvartal 2022 

Administrasjonen utarbeider et kunnskapsgrunnlag/faktadel, 
gjennomfører medvirkningsmøter (§5-1) og utarbeider planforslag med 
mål, strategier og handlingsplan 
 

4. kvartal 
2022 – 1. 
kvartal 2023 

Forslag til kommunedelplan behandles av planutvalget og rådene før 
formannskapet, som vedtar å sende forslaget ut på høring og legge planen 
ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. 

2. kvartal 
2023 

Administrasjonen arrangerer innspillkonferanse om planforslaget og 
planens handlingsdel. 
 

3. kvartal 
2023 

Endelig forslag legges fram for kommunestyret til behandling. Vedtatt plan  
kunngjøres. 
 

Tabell Fremdriftsplan 

 

 

 


