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Vedlegg: 

1. Kommunedelplan oppvekst 2018-2028-høringsutkast datert 7.6.18 

2. Vedlegg 1 til kommunedelplanen: Faktagrunnlag 

 

Sammendrag: 

I denne saken foreslår rådmannen at utkast til kommunedelplan oppvekst (KDP oppvekst) 2018-

2028 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 25.6. til 15.9.2018.  

Det tas sikte på sluttbehandling i kommunestyret i oktober. 

 

Bakgrunn: 

I kommunal planstrategi for Lillehammer 2016-2019 er det vedtatt at det skal utarbeides en KDP 

oppvekst i perioden. Planen skal i.ht. vedtatt planprogram, være styrende for kommunens 

oppvekstpolitikk.  

Planprogram for KDP oppvekst ble vedtatt av kommunestyret i juni 2017. I saken er framdriften 

forskjøvet noe. Som en følge av den endrede framdriften, er planperioden justert til 2018-2028.  

 

Fakta: 

KDP oppvekst utarbeides for første gang i Lillehammer kommune. Planen skal være en 

overordnet strategisk plan som gir retning og fører til handling. Formålet er å utvikle tjenestene 

slik at en når målene i planforslaget. Med utgangspunkt i føringene i KDP oppvekst skal alle 

tjenesteområder innenfor oppvekstfeltet lage egne handlingsplaner, strategiplaner hvor de 

konkretiserer mål og tiltak for sin virksomhet. Fagavdelingen vil få ansvar for å utarbeide en 

handlingsplan for det tverrfaglige arbeidet. Leveransemålene i økonomi og handlingsplan hentes 

fra disse handlingsplanene. De fleste tjenesteområdene og avdelingene innenfor oppvekst har 

allerede slike planer.  

 

Fokusområder 

Planforslaget er bygd opp rundt livsmestring som et overordnet begrep.  Den er delt inn i fem 

fokusområder med overordnede handlingsplaner. Fokusområdene forebygging, medvirkning, 

samarbeid og kompetanse er valgt med bakgrunn i kommuneplanens samfunnsdel og 

planprogrammene for KDP Helse og omsorg og KDP Oppvekst. I tillegg har KDP oppvekst tatt 

med inkludering som fokusområdet. 

 

Organisering av arbeidet med planen 

Planarbeidet har vært organisert som et prosjekt, der ordfører, rådmann og kommunalsjefer for 

helse og omsorg, velferd og oppvekst har vært felles styringsgruppe for KDP helse og omsorg og 

KDP oppvekst. Videre har det vært etablert administrative arbeidsgrupper for hver plan som har 



hatt samordningsmøter og som delvis har hatt gjennomgående representasjon. Hensikten har 

vært å sikre helhet og samordning mellom de to planene. 

 

Medvirkning  

Fagutvalget for oppvekst har vært politisk arbeidsgruppe for planen. Kommunedelplanen har 

vært tema i en rekke fagutvalgsmøter. Fagutvalget har bl.a. uttrykt forventninger om en kort, 

oversiktlig plan som er konkret men ikke detaljert. Videre har fagutvalget ønsket en plan som gir 

en positiv tilnærming til hvordan tjenestetilbudet skal utvikles.  

Både fagutvalg for oppvekst og fagutvalg for helse og omsorg har vært  involvert i valg av 

fokusområder for de to kommunedelplanprosessene.   

Kommunedelplanen har også vært tema i ungdomsrådet og rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Barn og unge har deltatt gjennom utvalgte elevråd. Ungdomsrådets og 

elevrådenes innspill er særskilt tatt hensyn til i planforslaget. Hovedtillitsvalgte og 

hovedverneombud har deltatt i ulike møter og samlinger der kommunedelplanen har vært tema. 

Ledere for de aktuelle tjenesteområdene har vært involvert i arbeidet med planen i flere faser. 

Videre har det blitt gjennomført medvirkningsmøter med ansatte i alle tjenesteområder i sektor 

oppvekst utdanning og kultur. Folkehelsekoordinator, SLT-koordinator m.fl. har kommet med 

innspill. 

 

Medvirkning skjer også ved høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 5-2. 

Statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, brukerorganisasjoner 

og institusjoner som blir berørt av forslaget vil bli invitert til å komme med høringsinnspill i 

høringsperioden. 

 

Oppbygging og avgrensning av planen  

Planen består av et hoveddokument samt et vedlegg med faktaopplysninger. Videre er det lenke 

til kommunenes hjemmeside hvor det skal være en beskrivelse av alle tjenestene. 

Hoveddokumentet består av fem kapitler. Innledningskapitlet tar for seg hovedinnretningen samt 

rammer og føringer for planen. Kapittel 2 omhandler muligheter og utfordringer i planperioden. 

Kapitel 3 handler om veien videre, synliggjort gjennom fokusområdene som er valgt ut og 

overordnede handlingsplaner til hvert fokusområde. Kapittel 4 redegjør for hvordan planen skal 

følges opp og evalueres. Kapittel 5 inneholder noter med henvisninger mm. 

 

Vurdering: 

Planforslaget bygger på planprogrammet, utredninger og innspill fra fagutvalget, ansatte, ledere, 

barn og unge m.fl. Det er gjennomført en omfattende prosess. Samordningen av arbeidet med 

KDP helse og KDP oppvekst har resultert i felles fokusområder for de to planene. Videre har 

man blitt enig om en grenseoppgang mellom planene der disse har berøringspunkter.  

I planen for oppvekst er det valgt å ta med et femte fokusområde, inkludering. I arbeidet med 

planen har det blitt tydelig at det blir viktig å motvirke utenforskap gjennom et fokusert arbeid 

på inkludering. Alle barn og unge kan i løpet av oppveksten risikere å bli stående utenfor 

fellesskapet. Noen vil av ulike grunner være mer sårbare enn andre. Som kommune må en ha 

tiltak som forebygger og inkluderer. 

Forholdet mellom planer på ulike nivåer i organisasjonen avklares i kapittel 4.. Tjenesteområder 

og virksomheter skal lage egne handlingsplaner hvor de setter seg mål og utformer tiltak for 

hvordan de må jobbe for å nå de overordnede målene i kommunedelplanen. Ut fra en analyse av 

egne resultater skal det settes målbare og ikke målbare mål. Slik får ansatte et eierforhold til 

målene.  

 

KDP oppvekst skal være en plan som er aktuell og styrende de neste ti årene. Den skal dekke 

forhold som påvirker barn og unges oppvekst og legger føringer for hvordan Lillehammer 



kommune skal påvirke disse. Planforslaget innebærer en tydeliggjøring av mestrings-

perspektivet. Voksne skal styrke barns sterke sider og hjelpe dem til å mestre dagen i dag og 

livet. 

 

I høringsperioden vil det bli jobbet med layout på planen for å få den så oversiktlig som mulig. 

 

 

 

Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til 

 

 

I N N S T I L L I N G : 

 

Forslag til kommunedelplan for oppvekst 2018-2028 sendes på høring og legges ut på offentlig 

ettersyn i perioden 25.6. til 15.9.2018. 

 

 

 

Lillehammer,  7.6.2018 

 

 

Tord Buer Olsen   

Rådmann                              Terje Næss 

                             Kommunalsjef 

 

  

 

 

 


