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Kort sammendrag: 
Sør-Varanger kommune har startet arbeidet med strategisk oppvekstplan 2018-2028. 
Forslag til planprogram ble i sak 036/17 i utvalg for levekår den 14.08.17 vedtatt lagt ut på 
høring og offentlig ettersyn. I høringsperioden har det kommet inn fem uttalelser. Det er nå 
gjennomført merknadsbehandling og det er klart for fastsettelse av planprogrammet. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
I kommuneplanens samfunnsdel er barn og ungdom utpekt som et særlig satsningsområde 
og visjonen for området er at:  

«Barn og ungdom preges av høy sosial og faglig utvikling, noe som oppnås ved et 
oppvekstmiljø basert på trygghet, trivsel, tilhørighet og tilgjengelighet.» 

 

I kommunal planstrategi 2016-2019 er planbehovet med tanke på en strategisk oppvekstplan 
beskrevet på følgende måte:  

«Tidligere har man hatt adskilte planer for barnehage og skole. Man ønsker nå å samle disse 
planene i en samlet plan, slik at man får bedre oversikt over barnas oppvekst som helhet. 
Det er behov for å utarbeide en strategisk plan som omfatter oppvekst som helhetlig område. 
Per i dag foreligger det ingen strategisk oppvekstplan» 

I kommunal planstrategi 2016-2019 er strategisk oppvekstplan vedtatt som en 
kommunedelplan som betyr krav til prosess og medvirkning i henhold til plan- og 
bygningsloven § 11. 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede behandlet også forslag til planprogram for 
strategisk oppvekstplan 2018-2028 den 21.08.2017 i sak 014/17. I behandlingen kom rådet 
med et tilleggsvedtak: 

«Rådet for likestilling av funksjonshemmede bemerker at barn- og ungdom med 
funksjonsnedsettelser er totalt utelatt i planprogrammet for strategisk oppvekstplan. Rådet 
krever aktiv medvirkning i arbeidet med planen. Rådet ønsker en dialog med 
administrasjonen for å avgjøre hvordan og hvor slik medvirkning kan ivaretas. Rådet foreslår 
at det medtas et eget avsnitt under "utfordringer" som omhandler likestilling av mennesker 
med funksjonsnedsettelser.» 

Rådmannen tar med tilleggsforslaget fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede i den 
videre behandlingen. Det vil være svært viktig at mennesker med funksjonsnedsettelser 
ivaretas selv om dette ikke er presisert gjennom en særskilt utfordring i planprogrammet. 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede vil som høringsinstans bli orientert og involvert i 
den videre prosessen. 

Merknadsbehandling 

Forslaget til planprogram for strategisk oppvekstplan 2018-2028 har vært på høring/offentlig 
ettersyn i 6 uker, og høringsperioden ble avsluttet 27.10.2017. I løpet av høringsperioden 
kom det inn tre uttalelser innenfor fristen. Det kom inn to uttalelser etter fristen, men tas 
likevel med i merknadsbehandlingen. Nedenfor følger en oversikt over uttalelsene og 



rådmannens vurdering av disse. 

 

Instans/brevdato Beskrivelse av uttalelse Rådmannens 
kommentar 

Finnmark 
fylkeskommune 
20.10.2017 

Finnmark fylkeskommune 
oppfordrer til å bruke flere 
forskjellige metoder for 
medvirkning. Det er også ønskelig 
at kommunen involverer 
ungdommer i referansegrupper. 
Dette kan være kommunens 
ungdomsråd, elevråd eller 
lignende. 

Det vil bli lagt opp til bred 
medvirkning fra både 
elevråd og ungdomsråd 
gjennom planprosessen. 

Barentssekretariatet 
26.10.2017 

Barentssekretariatet ønsker et 
større fokus på systematisk 
samarbeid med Russland.  
- Det foreslås det etableres 
skoleutveksling med klasser i 
Russland, i form av 
«vennskapsklasser» med 
regelmessige besøk. 
- Det foreslås innføring av russisk 
realfagspensum som et valgfag. 
Dette kan gjennomføres med 
lærersamarbeid fra eksempelvis 
Nikel. 
- Det foreslås at russisk språk 
innføres som standard valgfag i 
grunnskole eller barnehage. Dette 
kan også gjennomføres som en 
byttemodell med norske lærere på 
den andre siden av grensen. 
- Det foreslås at 
undervisningstilbud i samisk 
vurderes innført felles for norske 
og russiske elever. 

Innspillet tas til orientering, 
og vil bli tatt med videre i 
planprosessen. 
 
 

Pikene på broen AS 
26.10.2017 

Pikene på broen ønsker at kunst 
og kultur gis en særlig plass i det 
strategiske oppvekstplanen. Det 
ønskes en handlingsplan der det 
visuelle kunstfeltet poengteres. 
Det er ønskelig at barn og unge 
gjennom oppvekstplanen får et 
profesjonelt kulturtilbud og et 
positivt forhold til alle kunst- og 
kulturuttrykk. 

Innspillet tas til orientering. 

Ungt 
entreprenørskap 
30.10.2017 

Ungt entreprenørskap (UE) 
oppfordrer kommunen til å benytte 
seg av UEs programmer som er 
tilpasset elevenes evner, 
kompetanse og nivå. Dette for å 
ruste framtidens arbeidstakere på 

Innspillet tas til orientering. 



en fremtid med et utfordrende 
arbeidsmarked der innovasjon er 
avgjørende.  

Sør-Varanger 
Utvikling* 
06.11.2017 

Sør-Varanger utvikling (SVU) 
oppfordrer til å utarbeide en 
overordnet plan som følger en 
helhet med de øvrige kommunale 
planene. I utformingen av planen 
bør det fokuseres på 
brukervennlighet, visualisering og 
digitaliseringsmuligheter. 
- Barn og unge bør få delta i 
omstillingen som foregår. Barn og 
unge bør lære seg mer om digitale 
løsninger. SVK bør være en 
foregangskommune innen 
teknologi og digital læring. 
- Oppvekstplanen bør ha fokus på 
idrett, fysisk aktivitet og kosthold. 
En fysisk sunn befolkning vil 
gagne oss alle. 
- Sør-Varanger har mange sterke 
kulturelle aktører, om bør kobles 
mer mot de unge. 
- Det oppfordres til aktiv 
samhandling med 
omstillingsselskapet SVU for å 
lykkes med oppvekstsektoren 
gjennom innovasjon og utvikling. 
 

Innspillet tas til orientering 
og vil bli tatt med videre i 
planprosessen. Det er 
svært viktig at 
kommunens planverk er 
helhetlig og forholdet til 
andre kommunale planer 
vil være viktig i 
planarbeidet. 

* Sør-Varanger utvikling har i sin høringsuttalelse lagt ved en rekke lenker med eksempler på tiltak og 
løsninger (se vedlegg) 

 

Rådmannen vil som en generell kommentar til høringsinnspillene bemerke at strategisk plan 
for oppvekst 2017-2027 vil være et overordnet og strategisk dokument og vil ikke inkludere 
konkrete veivalg når det gjelder undervisningsmetoder eller innhold. Men innspill som 
omfatter dette vil likevel være nyttig som grunnlag for utarbeidelsen av målsetninger og 
strategier for oppvekst og utdanningsområdet i Sør-Varanger kommune. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 



Næringsutvikling: 
Ikke vurdert 

Infrastruktur: 
Kommunedelplanen kan ha betydning for infrastrukturen i kommunen, jf. skolestruktur, 
skoleskyss mv.  

Barn og ungdom: 
Kommunedelplanen er svært viktig for utviklingen av oppvekst og utdanningsvilkår i Sør-
Varanger kommune. 

Folkehelse: 
Helhetlig planlegging i kommunen er viktig i et folkehelseperspektiv og strategisk 
oppvekstplan er derfor svært viktig. 

Kompetansebygging: 
Kommunedelplanen er viktig for kompetanseutvikling i kommunen. 

Økonomi: 
Ikke vurdert 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
Må ivaretas i planarbeidet 

 

 

Alternative løsninger: 

 

Alternativ til innstilling: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven §4-1 og §11-13 fastsetter kommunestyret i Sør-
Varanger kommune «Planprogram for strategisk oppvekstplan 2018-2028» i henhold til 
kommunal planstrategi 2016-2019.                                                                                                                              

 
 
Behandling04.12.2017 Utvalg for levekår 
Saksordfører: Pettersen, Tor Kristian 
 
Forslag Tilleggsforslag fra Parti uavhengig foreslått av Nilsen, Nina Gudrun: 
Kommunestyre vil ha med i punktet om "Digital kompentanse" s. 9 i planprogrammet for 



oppvekstplan 2018-2028: 

I en samlet plan for hele oppvekstområdet fra barnehage til og med grunnskole, er digital 
kompetanse viktig å implementere allerede i barnehagen. 

 
Det stemmes først over tilleggsforslaget. Enstemmig vedtatt. 

Det stemmes over rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt. 

 

 

 
Utvalg for levekår sitt vedtak i sak 059/17: 
I medhold av plan- og bygningsloven §4-1 og §11-13 fastsetter kommunestyret i Sør-
Varanger kommune «Planprogram for strategisk oppvekstplan 2018-2028» i henhold til 
kommunal planstrategi 2016-2019.        
Kommunestyre vil ha med i punktet om "Digital kompentanse" s. 9 i planprogrammet for 
oppvekstplan 2018-2028: 

I en samlet plan for hele oppvekstområdet fra barnehage til og med grunnskole, er digital 
kompetanse viktig å implementere allerede i barnehagen.  

                                                                                                          

 

 
 

Behandling04.12.2017 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
Saksordfører:  
 
Forslag Rådet foreslått av Mortensen, Knut R.: 
Rådet viser til sitt vedtak av 014/17, 21.08.17. Rådet ser ikke at forslaget er hensyntatt av 
rådmannen. Rådet opprettholder sitt vedtak og forutsetter aktiv medvirkning i forhold til plan- 
og bygningsloven. Under pkt utfordringer - medtas et avsnitt som omhandler mennesker med 
funksjonsnedslettelse.  

 
Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Rådet for likestilling av funksjonshemmede sitt vedtak i sak 020/17: 
I medhold av plan- og bygningsloven §4-1 og §11-13 fastsetter kommunestyret i Sør-
Varanger kommune «Planprogram for strategisk oppvekstplan 2018-2028» i henhold til 
kommunal planstrategi 2016-2019.                                                                                                                             
Rådet viser til sitt vedtak av 014/17, 21.08.17. Rådet ser ikke at forslaget er hensyntatt av 
rådmannen. Rådet opprettholder sitt vedtak og forutsetter aktiv medvirkning i forhold til plan- 
og bygningsloven. Under pkt utfordringer - medtas et avsnitt som omhandler mennesker med 



funksjonsnedslettelse.  

 

 
 

Behandling13.12.2017 Kommunestyret 
Saksordfører: Pettersen, Tor Kristian 
 
Forslag fra Sp foreslått av Mortensen, Knut R.: 
Det vil være svært viktig at mennesker med funksjonsnedsettelser ivaretas i strategisk 
oppvekstplan. Under punkt "Utfordringer" medias et eget avsnitt som omhandler mennesker 
med funksjonsnedsettelser. Universell utforming skal være et bærende prinsipp i arbeidet 
med planen og i utforming av planen. Rådet for likestilling av funksjonshemmede gis en aktiv 
medvirkning i arbeidet med planen, og tas med i arbeidet som referansegruppe. 
 
Ingvild Wartiainen, Ap, ba om å få sin habilitet vurdert som følge av sin tidligere rolle som 
saksbehandler i saken. Wartiainen ble erklært inhabil i medhold av kommunelovens § 40 nr. 
3 b) og deltok dermed ikke i behandlingen av saken. 
Tilstede under avstemningen: 24 representanter. 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

 
Kommunestyret sitt vedtak i sak 101/17: 
I medhold av plan- og bygningsloven §4-1 og §11-13 fastsetter kommunestyret i Sør-
Varanger kommune «Planprogram for strategisk oppvekstplan 2018-2028» i henhold til 
kommunal planstrategi 2016-2019.        
Kommunestyre vil ha med i punktet om "Digital kompentanse" s. 9 i planprogrammet for 
oppvekstplan 2018-2028: 

I en samlet plan for hele oppvekstområdet fra barnehage til og med grunnskole, er digital 
kompetanse viktig å implementere allerede i barnehagen.                                                                                                        

Det vil være svært viktig at mennesker med funksjonsnedsettelser ivaretas i strategisk 
oppvekstplan. Under punkt "Utfordringer" medias et eget avsnitt som omhandler mennesker 
med funksjonsnedsettelser. Universell utforming skal være et bærende prinsipp i arbeidet 
med planen og i utforming av planen. Rådet for likestilling av funksjonshemmede gis en aktiv 
medvirkning i arbeidet med planen, og tas med i arbeidet som referansegruppe. 

 

 
 

 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 



- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 

 
 
 
 
 


