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 25.04.2022 Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap 

 

Utkast Oppvekstplan til offentlig høring 

Kommunedirektørens innstilling 

Hovedutvalget for oppvekst, kultur og kunnskap legger Oppvekstplanen 
Hustadvika 2022- 2032 ut til offentlig høring. Høringsperioden er fra 26.04.22 til 
18.05.22. 
 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyre vedtok den 2. april 2020 i sak 20/2020, at det skulle utarbeides 
en ny helhetlig plan for oppvekstområdet. Formannskapet vedtok den 26. 

november 2020, i sak 62/2020, oppstart av planarbeid i Hustadvika kommune - 
plan for oppvekst og plan for helse og velferd, jf. vedtatt kommunal planstrategi 
2020-2023 – Hustadvika kommune. 

Kommunedirektøren legger nå frem høringsutkast til helhetlig plan i tråd med 

bestilling fra kommunestyret. 

Planene er utformet som temaplan med tiltak og tar utgangspunkt i førende 
strategier i kommuneplanens samfunnsdel. 

Planen gir retning i et 10-årsperspektiv. Planen gjør rede for dagens situasjon og 

synliggjør de utfordringer kommunen står overfor de kommende årene, ved den 
kvaliteten som skal leveres innenfor oppvekstområdet, også med hensyn til 

lovverk og nasjonale føringer. Planen beskriver strategier og tiltak som fremmer 
de prioriterte målene. Med det utgjør planen et fundament for framtidig styring 
innenfor oppvekstområdet. I tillegg skal den danne grunnlag for politiske og 

administrative beslutninger innenfor prioriterte områder.  

Det har vært omfattende medvirkning og involvering i planarbeidet. I tillegg til 
representanter for administrasjonen, har det deltatt tillitsvalgte fra to 

arbeidstakerorganisasjoner (Fagforbundet og Utdanningsforbundet) og 
representanter for ungdomsrådet og rådet for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Det har vært bred politisk medvirkning i arbeidet med planen. 
Hovedutvalget for oppvekst, kultur og kunnskap har hatt dialogmøter sammen 
med planens arbeidsgruppe og deltakere fra rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne og ungdomsrådet.  Eldrerådet og rådet for mennesker med 



nedsatt funksjonsevne har undervegs fått orienteringer om prosessen og hatt 

mulighet til å gi innspill i planarbeidet.  

Kommunedirektøren mener planen er klar for høring, og alle inviteres til å 
komme med innspill i løpet av høringsperioden. 

Etter hovedutvalgets behandling om høring 25.04.22, skal oppvekstplanen 

sendes ut på høring med tre ukers høringsfrist. Det tas sikte på å legge frem 
saken for formannskapet 31.05.22, og endelig vedtak i kommunestyret 

16.06.2022. 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren mener utkast til oppvekstplan er klar til å sendes ut til 

høring, etter at det har vært gjennomført omfattende medvirkningsprosesser. I 
2021 var planens kunnskapsgrunnlag ute på en innspills-runde og i 2022 har 
planutkastet vært ute for å få innspill fra ansatte innen oppvekstområdet, i 

elevråd, skolenes FAU og barnehagenes SU.  

Planforslaget bygger på gjeldende kommuneplan sin samfunnsdel, og 
kommunedirektøren kjenner ikke til andre forhold som må avklares før planen 

legges ut til offentlig ettersyn.   

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor, anbefaler kommunedirektøren at 
planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Behandling i hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap 25.04.2022 

Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak 

Hovedutvalget for oppvekst, kultur og kunnskap legger Oppvekstplanen 
Hustadvika 2022- 2032 ut til offentlig høring. Høringsperioden er fra 26.04.22 til 

18.05.22. 

 

 

Vedlegg: 

1 Utkast til høring april 2022  

 


