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Forord 

Barn og unge i Sør-Varanger skal ha en oppvekst preget av trygghet, glede og mestring. Barn 
gjør det bra når de kan, og det er de voksnes ansvar å legge til rette for at alle barn og unge 
lærer å ha omsorg for seg selv og andre, tør å utnytte sine evner, ta utfordringer og sprenge 
grenser. En trygg barndom, med passe utfordringer og nødvendig tilrettelegging, krever at 
kommunen har kompetente yrkesutøvere og bygger strukturer som evner å se, og ivareta, barn 
og unge på en varm, forutsigbar, ansvarstakende og profesjonell måte.  

Skal vi få til dette, må vi legge til rette for at oppvekst blir et felles prosjekt for familier, 
naboer, frivillige lag og foreninger, bedrifter og profesjonelle yrkesutøvere.  

Dette vedlegget, «Prosessdokument for Strategisk oppvekstplan» inneholder de vedtak som er 
foretatt av Utvalg for levekår og Sør-Varanger Kommunestyret, arbeidsprosessen, 
merknadsbehandlingen og høringsuttalelsene.  

 

Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn. 
Sør-Varanger kommune er vår landsby,  

Og alle barn og unge i Sør-Varanger er våre barn og unge. 
 

 
 

  



4 
 

1.0 Innledning 
1.1 Å vokse opp i Sør-Varanger kommune  
Strategisk oppvekstplan 2020 – 2030 skal være en overordnet plan som angir mål og retning 
for utvikling av oppvekstfeltet. Planen skal bidra til at kommunen utvikler tjenester som gir 
gode oppvekstsvilkår på alle arenaer der barn og unge ferdes. Den skal være et redskap for 
dem som har ansvar for barn og unge i ulike sammenhenger, gjennom familie- og 
vennerelasjoner, naboskap, jobb, fritidsaktiviteter og andre. 

Planen skal vise retning  

 Når det videre skal utformes mål og visjoner 
 Når det skal lages virksomhetsplaner og kompetanseplaner 
 Når det skal prioriteres i arbeidet med handlings- og økonomiplanarbeid, 
 Når det skal rekrutteres personell og etterspørres kompetanse 
 Når det skal gjøres endringer i organisasjonsstrukturer  
 Når det skal prioriteres innenfor rammene i daglig drift. 

Arbeidet med å utvikle kvalitet er en kontinuerlig, systematisk prosess der vi setter mål, 
planlegger og gjennomfører tiltak, vurderer tilstanden opp mot målene og følger opp ved å 
foreta nødvendige justeringer. Dette krever både gode handlingsplaner og rutiner for årlig 
tilstandsrapportering for alle kommunale tjenester på oppvekstfeltet. Arbeidet med Strategisk 
oppvekstplan stopper altså ikke når hovedplanen er levert og vedtatt, det er da det virkelig 
starter, når planen skal realiseres ved hjelp av kommunens fagenheter. 

Strategisk oppvekstplan 2020 – 2030 består av fire dokumenter 

 Strategisk oppvekstplan 2020 – 2030 (vedtas) 
 Strategisk oppvekstplan 2020 – 2030, Handlingsdel (vedtas) 
 Å vokse opp i Sør-Varanger, kunnskapsgrunnlag for Strategisk oppvekstplan 
 Veien til Strategisk oppvekstplan, Prosessdokument 

 

Prosessdokumentet, Veien til strategisk oppvekstplan, skal gi en oversikt over de innledende 
vedtak, det forberedende planarbeidet, arbeidet til arbeidsgruppa, høringsrunden og 
etterarbeidet. 
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2.0 Forberedende planarbeid 
Minst en gang i hver valgperiode skal kommunestyret vedta en ny planstrategi. Denne danner 
en oversikt over eksisterende planverk og klargjøre hvilke planer som bør utvikles framover. 
Planstrategi for 2016 – 20191 ble vedtatt av kommunestyret 15.06.2016. Her er levekår, 
folkehelse og oppvekst sentrale punkter. Planstrategien framholder behovet for å utarbeide en 
strategisk plan som omfatter oppvekst som helhetlig område.  

2.1 Planstrategi for 2016 – 2019, Sør-Varanger kommune 
Kommuneplanens samfunnsdel fremmet mangfold som et særskilt viktig tema under 
oppvekst, da både knyttet til samisk historie og moderne tids mangfold. Videre slår strategien 
fast at alle fagfelt i Sør-Varanger skal ha folkehelse som et innsatsområde.  

2.2 Prosessplan Oppvekstplan 2017-2027 
Prosessplanen for «Oppvekstplan 2017 – 2027» ble 
vedtatt i Utvalg for levekår 28.11.2016.  

Prosessplanen viderefører visjoner og 
innsatsområder fra planstrategien, og klargjør 
lovgrunnlag og faggrunnlag for oppvekstfeltet. 
Utfordringsbildet for skole og satsingsområdene for 
barnehager utdypes nærmere, og framstår slik: 

Utfordringsområder barnehage og skole 

 Rekruttere og beholde kvalifisert personell 
 Å tilby et faglig godt tilbud i barnehage, 

SFO og skole i distrikter med synkende barnetall 
 Godt og kompetent mottak av bosatte flyktninger 
 Kompetanse og rutiner for mottak og opplæring i Grunnleggende norsk for 

innvandrerbarn (barn av flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere) 
 Økt behov for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid i kommunen. 
 Langsiktige planer for ivaretakelse av lokaler og uteområder. 
 Planmessighet og langsiktighet i samarbeid mellom barnehage og skole 
 Bruken av spesialundervisning i skolen er for stor 

Av dette følger det at en helhetlig oppvekstplan vil måtte favne vidt i forhold til at man tar 
opp forhold for alle aldersgrupper fra 0 til 18 år i planen. Samtidig må planen også gå i 
dybden og gi faglige føringer for en rekke områder. Målet med oppvekstplanen er dermed 
flere. På den ene siden bør en helhetlig oppvekstplan kunne bidra til at vi kan skape gode 
oppvekstforhold uansett hvor man er bosatt i kommunen. På en annen side bør 
oppvekstplanen gi våre ansatte, enten det er i barnehage, skole, kultur eller helse, noen 
styringssignaler for de tilbud og tjenester vi som kommune gir til barn og unge. I et 
skoleperspektiv kan målet med oppvekstplanen må være at den skal være at godt 
styringsdokument for arbeidet med tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående 
opplæring gjennom hele oppveksten.  

                                                 
1 https://www.svk.no/planstrategi-for-2016-2019.6030563-431258.html 
 

Sør-Varanger kommune har en visjon om at barn og 
ungdom skal preges av høy sosial og faglig utvikling. 
Dette oppnås gjennom oppvekstmiljø basert på 
trygghet, trivsel, tilhørighet og tilgjengelighet. I 
tillegg har kommunen som mål å være dyktig til å se 
oppvekst i helhet, fra barnehage til videregående.  
 
(…)  Kommunen har også mange innbyggere med 
samisk bakgrunn og det er viktig å bidra til at barn og 
unge med denne bakgrunnen kan ha muligheten til å 
ta del i formidling av kunnskap og tradisjoner.  
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2.3 Planprogrammet for Strategisk oppvekstplan 
Planprogrammet for Strategisk oppvekstplan ble vedtatt av Kommunestyret 13.12.2017. 

Kvalitet, og et likeverdig tilbud, skal være førende kriterier for oppvekstfeltet i Sør-Varanger, 
og vil, sammen med praktiske vurderinger, legges til grunn for strukturutredningene. For å 
sikre en grundig, faglig og helhetlig vurdering av både organiseringen av oppvekstfeltet og 
strukturspørsmålet, vil barnehagestruktur og skolestruktur få egne utredninger, og behandles 
som selvstendige saker. Dette har ligget til grunn for arbeidet med Strategisk oppvekstplan fra 
planarbeidet ble tatt opp igjen i mars 2019, og Utvalg for levekår har vært orientert om dette 
valget ved utvalgsmøtet  

Strategisk oppvekstplan vil skissere mål og kriterier som ligger til grunn for disse 
utredningene av tilbudene innen barnehage og skole i Sør-Varanger. For skolesektoren er 
utredningsarbeidet gjennomført, så langt det er mulig. Også her må Strategisk oppvekstplan 
legges til grunn for fullføring av utredning og behandling av saken. 

 

Planprogram for Strategisk oppvekstplan 

Mål, innhold og avgrensning 

Planen skal inneholde 

 Fra første møte på helsestasjonen til ferdig videregående skole 
 Kjernetilbud som kommunen tilbyr i dag 
 Alle tilbud og tjenester vi mener er bra for barn og unges oppvekst 
 Et bilde av oppvekstsituasjonen for barn og unge i Sør-Varanger i dag 
 Områder der det ønskes en utvikling i forhold til dagens situasjon 
 Mål for utvikling 
 Strategier for å nå målene 

Strategisk oppvekstplan skal være 

 Et oppslagsverk for foreldre og andre over hva som kan forventes av tilbud og tjenester for dem 
som vokser opp i Sør-Varanger kommune 

 En beskrivelse av eksisterende tilbud og tjenester med tilgjengelighet 
 Legge føringer for kvaliteten på tilbudene, spesielt innen barnehage og skole 
 Målet må være at de tilbudene som gis barn og unge skal ha samme kvalitet uansett hvor i 

kommunen man vokser opp 
 

I den offentlige grunnskole er det kommunestyret som er skoleeier og dermed har ansvar for at skolene 
følger de lover og regler som gjelder. En oppvekstplan vil være et politiske styringsdokument. Her kan 
man synliggjøre føringer for hvordan politisk nivå ønsker at tilbud skal tilrettelegges til barn og unge, 
enten det gjelder barnehage, skole eller andre tjenestetilbud i Sør-Varanger kommune. Likeledes vil man 
også kunne legge føringer for hvilke andre tilbud kommunen skal bidra til i forhold til at barn og unge skal 
ha gode oppvekstforhold i Sør-Varanger kommune. 
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Planprogram for Strategisk oppvekstplan 

Utfordringer 

 Kvalifisert personale 
 Innvandring og bosetting av flyktninger 
 Tverrfaglig samarbeid 
 Lokaler og uteområder 

Viktige tema i Strategisk oppvekstplan 

 Barnehage- og skolestruktur 
 Fokusområder i barnehage 
 Spesialpedagogisk hjelp i barnehager 
 Retten til et godt fysisk og psykososialt miljø 
 Forsvarlig opplæringstilbud 
 Digital kompetanse 
 Tilpassa opplæring og spesialundervisning 
 Samarbeid barnevern 
 Kultur- og fritidstilbud til barn og unge 
 Vertskommune for videregående skole 
 Grunnskole og spesialundervisning for voksne 

Gjennomgående tema 

 Kvalitet i tjenestetilbudet 
 Folkehelse for barn og unge 
 Samarbeid med foresatte 

Tema som vil bli vurdert omtalt 

 Et forebyggende helsearbeid som møter ungdommen på deres egne premisser 
 Stimulere til ungdomskontakt over grensene, og deltakelse i internasjonale prosjekter 
 Samarbeide med andre offentlige foretak om fritidstilbud for ungdom med midlertidig opphold i 

kommunen 
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3.0 Å vokse opp i Sør-Varanger 2020 
Strategisk oppvekstplan omfatter alle de kommunale områder som yter tjenester til barn og 
unge. Strategisk oppvekstplan vil gjelde for 10 år, og legger prinsipielle føringer for oppvekst 
i Sør-Varanger kommune. Optimalisering av den daglige driften er en forutsetning for å skape 
utvikling, men en strategisk oppvekstplan skal se lengre enn dette, og gi retning, mål og 
strategier for faglig og organisatorisk satsing og utvikling over tid. Med utgangspunkt i dette 
kan store og små saker få en forutsigbar behandling i tråd med planen. Det er signalisert et 
ønske om å utrede barnehage- og skolestruktur for Sør-Varanger kommune. Gjennom 
Strategisk oppvekstplan skal visjoner, mål og strategier fremkomme. Dette legger grunnlag 
for en selvstendig behandling av barnehage- og skolestruktur for Sør-Varanger. 

Når vi skal søke utvikling, er det viktig å ha kunnskap om forutsetningene og rammene for 
driften, og det er viktig at planverket er lyttende og samspilt.  

Kunnskapsgrunnlaget for Strategisk oppvekstplan gir en mer utfyllende bakgrunn for 
utfordringer og innsatsområder i Sør-Varanger kommune. I Strategisk oppvekstplan er det 
først og fremst konklusjonene som er tatt med. De utfordringene vi presenterer for Sør-
Varangersamfunnet, er framkommet gjennom Kommuneplanens samfunnsdel, øvrig 
kommunalt planverk og kommunale rapporter som Tilstandsrapport for grunnskolen og 
Oversiktsbildet for folkehelse. Til sammen er kunnskapstilfanget svært bredt for 
oppvekstsektoren, fra Folkehelseinstituttets folkehelsebarometer og oppvekstbarometer, 
Statistisk sentralbyrås og departementenes statistikker til Ungdata og Elevundersøkelsen som 
gir oss verdifull kunnskap om hvordan barn og unge selv opplever sin hverdag. Også 
Ungdomsrådet og enkelte elevråd har bidratt med gode, konkrete innspill, skriftlig og 
gjennom møter og verksteder knyttet til MOT, AlleMed, og andre fora der barn og unge selv, 
eller voksne rundt dem, presenterer utfordringer og forslag til forbedringer.  

I tillegg til dette utarbeider grunnskolen en årlig tilstandsrapport, barnehager og skoler har 
stort kunnskapsgrunnlag gjennom utviklingsprosjektet i SePU-samarbeidet (Senter for 
praksisrettet utdanningsforskning) og samtlige tjenester rapporterer til Utdanningsdirektoratet 
(Udir), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-dir) eller andre. Disse rapportene er 
tilgjengelige for våre egne tjenester, og delvis offentlige. 

Strategisk oppvekstplan skal følges opp av en handlingsdel, med konkrete tiltak og tema-
/handlingsplaner. Handlingsdelen skal rulleres hvert 4. år. Med dette får vi både en tydelig, 
langsiktig retning på arbeidet, og en konkret og dynamisk handlingsdel å arbeide ut fra. 
Kostnader og økonomiske kalkyler må inngå i handlingsplanarbeidet. Iverksetting av tiltak 
kan således justeres ut fra en avveiing mellom faglige behov og kommunens økonomiske 
handlingsrom.  
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4.0  Prosess og føringer 
Strategisk oppvekstplan er en kommunedelplan og vedtatt i kommunal planstrategi 2016-
2019. Planutviklingen har fulgt vedtatte planprosess, regulert av Plan og bygningsloven §§ 
11-12 til og med 11-15. Tidsrammen av ulike årsaker har blitt utvidet. 

Den 28.11.2016 vedtok utvalg for levekår en prosessplan for strategisk oppvekstplan. 
Planprogram for oppvekstplanen ble vedtatt av kommunestyret 13.12.2017. Planprogrammet 
skisserer tema og fremdrift for prosessen frem til en helhetlig oppvekstplan for Sør-Varanger 
kommune. Det er gjennomført en omfattende prosess med mange ulike deltakere.  

4.1 Prosjektorganisering 
Prosjekteier:   Kommunestyret 

Styringsgruppe:   Utvalg for levekår 

Prosjektansvarlig:   Rådmannen 

Prosjektleder:  Silja Støyva Arvola 

Prosjektgruppe:  

 Arnulf Ingerøyen, kommunalsjef, leder 
 Michael Berstad, skolefaglig rådgiver, Sør-Varanger kommune  
 Eva Johanne Johnsen, enhetsleder barnehage, Sør-Varanger kommune  
 Anne Johansen, enhetsleder Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
 Harald Sørensen, enhetsleder kultur og fritid 
 Eirik Slagtern, enhetsleder kulturskolen 
 Sindre Torp, samfunnsplanlegger 
 Kjerstin Møllebakken, Folkehelsekoordinator 
 Terje Johansson, Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 

Supplert inn: 

 Per Anders Store, inn for Eirik Slagtern, enhetsleder Kulturskolen 
 Kjersti Dahlberg, enhetsleder Flyktning- og kompetanseenheten 
 Sandra Nilsen, enhetsleder Barneverntjenesten 

Referanseressurs: 

 Ungdomsrådet 
 Fagnettverk skole 
 Fagnettverk barnehage 
 Enhetene innen oppvekst, med tilknyttede helsetjenester 

Intensjonen var at alle tjenestene innen oppvekstsektoren skulle være representert. Etter 
organisasjonsendring ble Arbeidsgruppa supplert med enhetslederne for barneverntjenesten, 
flyktning- og kompetanseenheten og enhetsleder for den tidligere barne- og familieenheten. 

4.2 Prosessen fram mot en strategisk oppvekstplan 
Utredningsarbeidet har foregått gjennom hele perioden. Mye av dette materialet vil komme til 
anvendelse i temaorienterte handlingsplaner/utredninger/strategiutvikling.  

Arbeidet med øvrige kommunedelplaner og strategiske planer har pågått gjennom hele 
periode. Det er et mål at vi skal ha planer som løper parallelt, griper inn i hverandre og trekker 
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i samme retning. Vi har således vært inne i planprosessen for Strategisk plan for helse, 
omsorg og velferd, og de i våre. 

Det har vært satt av tilstrekkelig tid til høring, slik at både barn og unge, foresatte og andre 
som berøres av, eller kan ha innflytelse på området skulle ha tid til diskusjon, og til å 
utarbeide gode og konkrete innspill. Dette for å styrke forankring, innflytelse og medvirkning. 

 Vedtak og prosess fram til høring 
o 15.05.2016 Planstrategi Sør-Varanger kommune 2016 – 2019  
o 28.11.2016 Prosessplan Strategisk oppvekstplan  
o 13.12.2017 Planprogram Strategisk oppvekstplan 
o 2018 – 2019 Innspillsrunde, faglig utredning, dialog om forarbeid, utkast 

 Involvering 
o April 2019 Orientering til enhetene om oppstart av planarbeidet 
o Oppfordring til innspill 
o 26.06.19 Utvalg for levekår, orienteringer 
o 2019 – 2020 Gjentatte orienteringer i og innspill fra Ungdomsrådet 
o Vår 2019 Orienteringer i fagnettverk, oppfordring til fast planpunkt på 

dagsorden 
o 2019- 2021 Felles arbeidsmøter mellom fagnettverkene 
o 2019- 2021 Innspillsmøter med helsetjenester, barneverntjeneste, PP-

tjeneste, flyktning og kompetanse, kultur og fritid og kulturskolen og med 
fagmiljø som særskilt har ønsket det 

 Høringsprosess  
o 25.02.2020 Utvalg for levekår vedtar Strategisk oppveksts plan ut på høring 
o 04.03.2020 Kommunestyret: Temamøte Strategisk oppvekstplan 
o Mars 2020  Planlagte, men avlyste, høringsmøter 
o 12.03.2020 Norge stengte ned pga Korona 
o Høringsrunde med oppfordring til diskusjon og innspill på Høringsutkastet 
o Utsatte høringsfrister: 20.04.20 – 15.06.20 – 30.09.20 
o Mai – Juni 20 Digitale presentasjoner gjort kjent og tilgjengeliggjort  

 Oppfølging  
o Merknadsbehandling 
o Arbeidsgruppemøter 
o Endret struktur på planen 
o Nye innspillsrunder 
o 28.01.2021 Orientering til hovedtillitsvalgte, samarbeidsmøte 
o 01.02.2021 Rådmannens ledergruppe 

 Planlagt tidsplan til vedtatt Strategisk oppvekstplan 
o 23.02.2021 Utvalg for levekår, behandling, ny høringsrunde 
o 06.04.2021 Høringsfrist 2. gangs høring Strategisk oppvekstplan 
o Mars-mai  

 Ordinær planprosess: Behandling i råd og utvalg 
 Samarbeidsmøte alle enheter knyttet til oppvekstfeltet 
 Fagdag Oppvekst for kommunestyret 

o 19.05.2021 Formannskapet 
o 02.06.2021 Kommunestyret, endelig vedtak 
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4.3 Bakgrunn 
I kommunens planstrategi for 2016 – 2019 er det vedtatt at kommunen skal ha en helhetlig, 
strategisk plan for hele oppvekstfeltet i Sør-Varanger kommune: 

«Tidligere har man hatt egne 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.» 

28.11. 2016 vedtok utvalg for levekår en prosessplan for strategisk oppvekstplan, i henhold til 
Plan- og bygningsloven §§ 11-12 t.o.m. 11-15. Planprogram for oppvekstplanen ble vedtatt av 
kommunestyret 13. desember 2017. Planprogrammet skisserer tema og fremdrift for 
prosessen fram til en helhetlig, strategisk oppvekstplan for Sør-Varanger kommune. 

4.4 Hva er Strategisk oppvekstplan?  
Strategisk oppvekstplan 2021 – 2031 skal være en overordnet plan som gir mål og retning for 
hele oppvekstfeltet. Planen skal bidra til en felles forståelse av mål og metoder, slik at 
kommunen utvikler tjenester som bidrar til gode oppvekstsvilkår på alle arenaer der barn og 
unge ferdes. Planen skal også være et redskap for dem som har ansvar for barn og unge 
gjennom familie- og vennerelasjoner, naboer, jobb, fritidsaktiviteter og andre. 

Arbeidet med å vurder og utvikle kvalitet er en kontinuerlig, systematisk prosess som kan 
deles inn i følgende faser: Å sette mål og planlegge, gjennomføre tiltak, vurdere tilstanden 
opp mot målene og følge opp ved å foreta nødvendige justeringer, før vi igjen vurderer 
målene. For å få på plass dette, vil vi utvikle rutiner for årlig tilstandsrapportering, slik at 
kommunale tjenester på oppvekstfeltet har gode ståstedsanalyser som ligger til grunn for et 
kontinuerlig utviklingsarbeid.  

4.5 Avgrensing av planen 
«Strategisk oppvekstplan» omfatter alle de kommunale områder som yter tjenester til barn og 
unge. Planen gjelder for ti år og angir overordnede, strategiske mål. Planen må følges opp av 
handlingsplaner innen prioriterte innsatsområder. Med dette får vi både en tydelig, langsiktig 
retning på arbeidet, og konkrete og dynamiske handlingsplaner å arbeide ut fra. Kostnader og 
økonomiske kalkyler må knyttes opp mot handlingsplaner/tiltak. Iverksetting av tiltak kan 
således justeres ut fra en avveiing mellom faglige behov og kommunens økonomiske 
handlingsrom. 

Nasjonalt lovverk, stortingsmeldinger og andre styringssignaler gir de overordnede føringene 
for oppvekstfeltet. Kommuneplanens samfunnsdel setter de lokale rammene. 
Barnekonvensjonen til FN gir internasjonale føringer for barns rettigheter. Konvensjonen 
kommer etter Grunnloven, men før øvrige norske lover, og ligger i bunnen for utvikling av 
oppvekstfeltet.2  

4.6 Høringsinstanser 
Barnehager, skoler/oppvekstsenter, Kirkenes videregående skole/Finnmark fylkeskommune, 
Kommunale helsetjenester, Teknisk drift/FDV, bygdelag, Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede, Ungdomsrådet, Eldrerådet, Samisk råd, offentlig høring 

                                                 
2 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-
fns_barnekonvensjon.pdf 
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4.7 Definisjoner 
Inkludering Inkludering i barnehage og skole handler om at alle barn og elever skal 

oppleve at de har en naturlig plass i fellesskapet. De skal føle seg trygge 
og kunne erfare at de er betydningsfulle, og at de får medvirke i 
utformingen av sitt eget tilbud. Et inkluderende fellesskap omfatter alle 
barn og elever. Dersom et barn har behov for alternativ tilknytning til 
fellesskapet, må det møtes profesjonelt og med respekt for individet. 

Utjevning Alle barn og unge skal ha mulighet til å utnytte sine evner, mestre livet 
og bli den de ønsker ut fra egne evner, uavhengig av sosial, kulturell og 
språklige bakgrunn, kjønn og kjønnsidentitet, seksuell legning, bosted, 
kognitive og fysiske forskjeller. Det krever inkluderende fellesskap, 
universelle tiltak og tidlig innsats. 

Oppvekstfeltet Alle som arbeider med oppgaver/er tilknyttet tilbud til barn og unge, 
både statlig, regionalt, kommunalt, frivillig og privat. 

Oppvekstsektoren De kommunale tilbud og enheter som hører inn under kommunalsjef for 
oppvekst. I Sør-Varanger kommune: Barnehager, skole, PPT, 
Barnevern, Flyktning- og kompetanseenheten, Kulturskole og Kultur og 
fritid. 

Tidlig innsats Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, 
at barnehager og skoler arbeider for å forebygge utfordringer. 
Kontakten med hvert barn skal være god, og utfordringer skal oppdages 
tidlig, slik at tiltak kan settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. 
Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller 
ved å sette inn særskilte tiltak.  

Tidlig innsats betyr rett tiltak til riktig tid, uten unødvendige 
forsinkelser. Det kan dreie seg om alt fra en liten tilpasning i hverdagen 
til akutte, store tiltak for å ivareta barnets/ungdommens sikkerhet. 

Universelle tiltak Universell tiltak retter seg mot alle, uten å skille mellom grupper og 
individer. 

Kompetanse Kompetanse er evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i 
konkrete situasjoner. Kompetanse inkluderer våre kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger og hvordan vi bruker dem sammen. 
Kompetansepolitikk er summen av ambisjoner og tiltak for å utvikle 
og ta i bruk kompetansen i hele befolkningen. 
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5.0 Strategiske innsatsområder  
Sentrale strategier for å skape grunnlag for en bedre oppvekst i Sør-Varanger, vil være tidlig 
innsats, utjevning av forskjeller, et godt tverrfaglig samarbeid, kompetanse i alle ledd og en 
god og helhetlig organisering av tjenestene.  

Sør-Varanger kommune må både arbeide med å utvikle de konkrete tjenestene, men også 
gjøre en solid innsats på systemnivå, slik at vi utvikler en helhetlig organisering av tilbud og 
tjenester for, og rundt, barn og unge i Sør-Varanger. 

5.1 Våre strategier 
 Medvirkning og inkludering 
 Utjevne forskjeller 
 Tidlig innsats  
 Styrket tverr- og flerfaglig samarbeid 
 En fungerende organisasjon, med økt faglighet og kompetanse 

 

6.0 Innspill og spørsmål fra Kommunestyret 04.03.2020 
 Når man sammenlikner administrasjonen på oppvekstfeltet i Alta kommune med Sør-

Varanger kommune, er oppgavene og arbeidsfeltet det samme i de to kommunene? 

 Planutkastet framholder tidlig innsats som en stor utfordring, og en nøkkel til 
utvikling. Hvordan vurderer administrasjonen behovet for innsats og ressurser opp 
mot realistiske resultater? 

 Hva vil være prioriteringen av ulike prosjekter, og er det ressurser til å utvikle og 
gjennomføre disse? 

 Det skal være en forskjell på MÅL og VISJONER. Her er det en blanding, og ikke nye 
visjoner. 

 Overgang mellom barnehage og skole. Det er fint å høre at det jobbes godt med 
dette. 

 Hvordan er det med muligheten for opplæring på eget morsmål? 

 Skal alle barn/unge få opplæring på eget morsmål? – Får de det i Sør-Varanger? 

 Følger Sør-Varanger kommune opp elevenes rett il fagopplæring på eget morsmål? 

 Har alle fosterhjem fått besøk i hjemmet i henhold til lovkrav? 

 Har alle barn under barnevernets omsorg fått en tillitsperson? 

 Har alle fosterhjem fått besøk i hjemmet i henhold til kravene i 
fosterhjemsforskriften? 

 Hvis ikke, hvorfor er ikke slike besøk gjennomført, og hva gjøres for at loven blir 
fulgt? 

 Hva gjøres for å sikre utilsiktede flyttinger for barn som er i barnevernets omsorg? 

 Hvordan måler barneverntjenesten at de tiltak som iverksettes faktisk fører til en 
bedret livssituasjon for barna? 

 SVK burde søke om å bli med i KS-prosjektet «Mitt liv». 
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Vurdering fra administrasjonen: 

 Kommunalsjef har gjennom sine orienteringer til Utvalg for levekår svart på de 
aktuelle spørsmålene. Videre er det kvartalsvis rapportering fra Barnevernet. 

 Alternativt kan svarene gis skriftlig, og i muntlig form, til Utvalg for levekår, 
alternativt til kommunestyret ved første mulighet.  

 Tidlig innsats – Hvordan er sammenhengen mellom tidlig innsats og 
spesialundervisning? Kan det være slik at det er vanskelig å sette inn 
spesialundervisning de første årene fordi det tar tid å utrede, kartlegge og 
dokumentere behovet for spesialundervisning? 

 Det bør være lav terskel for å sette inn tiltak, og man må handle raskt når behov 
avdekkes. 

 Tidlig innsats er viktig som forebyggende tiltak, for å sikre mot store problemer 
senere. 

 Hvordan har administrasjonen tenkt at vi skal finansiere omlegginga fra reparerende 
tiltak til tidlig innsats? 

 Det er viktig å sikre gode overganger, ikke minst fra ungdomsskolen til videregående 
skole. 

 Høyre er glade for at det nå kommer en strategisk oppvekstplan. 

 Tidlig innsats høres bra ut, men dette krever ressurser. Det er viktig at politikerne får 
god orientering om hva som er konsekvensen når vi foreslår og foretar kutt i 
oppvekstsektoren. 

 Oppveksten skal også gi inspirasjon og kunnskap til entreprenørskap. Dette bør 
fokuseres mer i planen. 

 Planen tar også opp barn og unges rett til et trygt psykososialt miljø. Her har SVK 
gjort en god jobb, og det kan ikke understrekes nok at SVK har nulltoleranse for 
mobbing. 

 Målet om utjevning, og at skolebidraget må bli positivt er viktig for SV. Er det noen 
sammenheng mellom lavt skolebidrag i 1. – 4. trinn og det barnehagetilbudet vi i dag 
har i SVK? Klarer vi å gi barna et godt nok tilbud, og støtte i deres utvikling allerede i 
barnehagen? 

 Hvordan er det med muligheten for opplæring på eget morsmål? 

 Skal alle barn/unge få opplæring på eget morsmål? – Får de det i Sør-Varanger? 
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7.0 Merknadsbehandling av høringsinnspill  
Strategisk oppvekstplan 2020 – 2030 ble vedtatt lagt ut på offentlig høring av Utvalg for 
levekår i møte 25. februar 2020, med høringsfrist 20. april. 

Av hensyn til restriksjoner i forbindelse med COVID-19, har høringsfristen vært utvidet to 
ganger, 01.04.2020 utvidet til 15.08.2020 og 22.06.2020 utvidet til 30.09. Dette fordi 
smitteverntiltakene rundt COVID-19 førte til at samfunnet på mange plan stoppet opp, og 
fysiske møter ble umulig våren 2020.  

Utvalg for levekår ønsket å sikre at alle berørte parter fikk en reell mulighet til å sette seg inn i 
høringsutkastet, diskutere det og komme med innspill, i tråd med Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling §§ 5.1 og 5.2. 

I høringsperioden kom det inn 19 høringsinnspill, og etter fristen kom det inn ytterligere 4 
innspill. 

Totalt kom det inn 23 høringsinnspill, som alle tas med i merknadsbehandlingen. 
Merknadsbehandlingen har kun med et sammendrag av hver høringsuttalelse, sammen med 
rådmannens kommentar og oppfølging i Strategisk oppvekstplan. Høringsinnspillene i sin 
helhet skal ligge ved saken. 

    
Dato Avsender Kontaktperson  
03.04.2020 Sør-Varanger utvikling Kenneth Stålsett  
05.06.2020 Fagnettverk for barnehager Eva Johanne Johnsen  
18.06.2020 Skytterhusfjellet, Samarbeidsutvalg Per Prøitz  
24.06.2020 Kirkenes barnehage, SU Yngvil Seipæjærvi  
24.06.2020 Hesseng barnehage, SU Kristine Ramberg  
24.06.2020 Prestøya barnehage, SU Stine Bruaset Bach  
29.06.2020 Kommunepsykolog Ingvild Trøite Johnsen  
06.07.2020 Prestøya barnehage, personalet Lene-May Sotkajærvi  
16.07.2020 Knausen barnehage, SU Ann Derås  
15.08.2020 Fagforbundet Sølvi Gullhav/Trond Mikkola  
27.08.2020 Ungdomsrådet Harald Sørensen  
30.08.2020 Tove-Lill Magga   
31.08.2020 PPT-Sør-Varanger Anne Johansen  
23.09.2020 Flyktning- og kompetanseenheten Kjersti Dahlberg  
29.09.2020 Tårnet skole, FAU Margrethe Vonka m.fl.  

29.09.2020 
Jakobsnes, Klubben 
Fagforbundet/Utdanningsforbundet      Kai Arne Buvarp  

30.09.2020 PPT-Kirkenes videregående skole Elin Kristin Henriksen  
30.09.2020 Sosialistisk ungdom   
30.09.2020 Sosialistisk venstreparti Ola Swang  
30.09.2020 Kultur og oppvekst Silja Støyva Arvola  
01.10.2020 Sametinget Inger Anne Pulk  
09.10.2020 Barne- og familieenheten svk Anita Pettersen  
    

 


