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Om planprogram for kommunedelplan for oppvekst 
Dette dokumentet er planprogram for kommunedelplan for oppvekst i Gratangen kommune. 
 
I henhold til Plan og bygningslovens skal kommunene utføre en løpende kommune-
planlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle 
utvikling innenfor sine områder, jf. §20-1. En kommunedelplan er en betegnelse for en plan 
for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides en 
kommunedelplan for et hvert tema eller område hvor dette er hensiktsmessig. Det er 
kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat kommunedelplan, 
eller om det aktuelle temaet i stedet skal behandles innenfor en samlet kommuneplan.  
 
Gratangen kommune har i 2017 vedtatt kommuneplanens samfunnsdel. Prioriteringene i 
samfunnsdelene gir føringer for sektorområdene, og det er særlig to områder som berører 
oppvekstsektoren;   

 Videreutvikle og forbedre offentlige tjenester gjennom kontinuerlig innovasjon samt 
åpen og nær dialog med sine innbyggere  

 Arbeide for at grunnskolen i Gratangen samarbeider tettere med lokalt næringsliv 
 

Formålet med en oppvekstplan 
En langsiktig plan for oppvekstområdet skal være retningsgivende for politiske og 
administrative beslutninger i planperioden. Planen er et styringsverktøy for kommunen som 
barnehage- og skoleeier.  Oppvekstplanen skal beskrive nåsituasjonen og peke på kommende 
utfordringer for sektoren. Planen skal beskrive mål for det kvalitative innholdet i barnehage, 
skole, kultur- og fritidsaktiviteter for barn/unge samt generelt oppvekstmiljø. I tillegg skal 
oppvekstplanen gi føringer for hvordan tjenestene skal organiseres i perioden, og eventuelle 



lokale satsingsområder utover det lovpålagte. Innholdet med planen, og hvordan arbeidet med 
den skal gjennomføres, skal beskrives i et planprogram. Forslag til planprogram legges fram 
for politisk behandling og sendes deretter ut på høring. Etter høringsperioden legges 
bearbeidet forslag fram for ny behandling, og planprogrammet vedtas endelig av 
kommunestyret.  
 
For at planen skal fungere som et godt og aktuelt verktøy bør den revideres hvert fjerde år.  
I tillegg skal årlig handlingsplan revideres i forbindelse med kommunestyrets budsjettvedtak 
for kommende år.  
 
Arbeidet med kommune(del)planer reguleres av Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
(Plan- og bygningsloven) §§20-1 til §20-6.  
 

Bakgrunn 
Etter omorganisering av kommuneadministrasjonen vinteren 2016/2017 består nå sektor for 
Oppvekst og kultur av enhetene Gratangsbotn skole, Gratangen barnehage avd. Årstein og 
avd. Gratangsbotn, Gratangen bibliotek, Ungdomsstua, kulturkontoret og musikkskolen. I 
tillegg inngår oppfølging av den kommunale delen av NAV, Astafjord barnevernstjeneste, 
deler av flyktningtjenesten og ansvar for voksenopplæring i sektorledelsens ansvarsområde. 
 
Gratangen kommunes økonomi er under press, både fordi kravene til kommunale tjenester 
øker og fordi innbyggertallet er synkende. Et lavere barnetall fører over tid til små og sårbare 
enheter, som kan gjøre det krevende å opprettholde god tjenestekvalitet. Kommunen som 
skole- og barnehageeier må forholde seg til at det kan bli mer krevende å rekruttere ansatte 
med ønsket kompetanse til ledige stillinger i oppvekstsektoren.  
 

Status  
I løpet av de siste årene er det gjennomført strukturendringer i skolesektoren med nedlegging 
av Nord-Gratangen skole som en konsekvens. Som en følge av nedleggelsen ble den private 
Montessoriskolen Morgan opprettet. Gratangen barnehage er redusert til to 
avdelinger/lokasjoner etter at Myrlandshaug barnehage ble nedlagt. Reduksjon i barnetallet og 
stram kommuneøkonomi er noen av årsakene til endringene i oppvekstsektoren. 
 
Etter at strukturendringene ble gjennomført er den økonomiske situasjonen nå mer 
forutsigbar. Samtidig er det en generell tilstramming i kravene til innhold og kvalitet i 
barnehager og skoler, som gjør det utfordrende for en liten kommune å møte forventningene 
fra nasjonale myndigheter og lokale brukere. Gratangen kommune har bosatt 
flyktningfamilier og enslige mindreårige flyktninger, noe som gir utfordringer for enhetene 
som møter barn og unge med andre faglige, kulturelle og sosiale behov enn barna med 
tradisjonell, nasjonal bakgrunn.  
 



Tilflytting av flyktningfamilier og arbeidsinnvandrere har ikke ført til at reduksjonen i 
barnetallet har stoppet opp. Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger tyder på at 
barnetallet vil synke i årene som kommer. Pr. 1.4.2017 er det 1131 innbyggere i kommunen. 
Ifølge SSB vil folketallet synke til 1040 i 2030, og 986 i 2040.  
 
Prognosen for antall barn og unge i alderen 0-19 år viser en reduksjon fra 230 barn/unge i 
2018 til 186 barn/unge i 2030. 
 

 
 
Prognosen for barn i alderen 0-5 og 6-15 viser en reduksjon i antall barn mellom 0-5 år fra  
59 i 2018 til 52 i 2030. I aldersgruppen 6-15 år reduseres antallet fra 111 i 2018 til 95 i 2030.  
 

 
 
Det stilles tydeligere krav til kvaliteten og innholdet i oppvekstsektoren fra nasjonale og 
regionale myndigheter. I 2017 innføres blant annet ny generell del til opplæringsloven og 
skjerpede krav til elevenes psykososiale skolemiljø (opplæringslovens §9a). Ny rammeplan 
for barnehagene forskriftsfester en rekke skal-bestemmelser som barnehageeiere skal 
implementere i barnehagene. Kravene til pedagogisk innhold og kvalitet, og dokumentasjonen 
av dette, er krevende for små enheter som er sårbare for endringer i barnetall/elevtall og 
pedagogisk personale.  
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Det stilles generelt høyere kompetansekrav til ansatte i barnehager og skoler enn tidligere, noe 
som igjen stiller krav til kommunes ansvar for å drive løpende kompetanseheving, 
profesjonsutvikling, rekrutteringspolitikk og evne til å initiere utviklingsarbeid.  
 
Rammebetingelsene for bygninger og anlegg er gode for Gratangsbotn skoles del. Det vil 
imidlertid bli behov for å ta stilling til framtidig barnehagebygg fordi leieavtalen i 
Gratangsbotn utløp i 2016. Barnehagen på Årstein har vedlikeholdsbehov, og imøtekommer 
ikke dagens krav til arealinndeling og teknisk standard i barnehager. Det er etablert et 
forprosjekt som skal utarbeide romplan og beskrive behov for inne- og utearealer ved en 
eventuell samlokalisering av barnehagen og skolen i Gratangsbotn.  
 
Fritidstilbudet for barn og unge i alderen 6 til 15 år er relativt bra. Kommunens tilbud til barn 
og unge er i hovedsak den kommunale musikkskolen, samt Ungdomsstua på Årstein som er 
åpen på kveldstid onsdager. Det er omtrent tre år med ventetid for opptak i musikkskolen. 
Biblioteket har utlån av bøker og medier til barn og unge. Alle unge over 16 år, som går på 
videregående skole, må søke seg til skole utenfor kommunen. Dette gjenspeiles i  
fritidstilbudet til denne aldersgruppen. 
 
Gratangen kommune har ansvar for bosatte mindreårige enslige flyktninger som skal delta i 
samfunnet på lik linje med jevnaldrende barn. Det kan være spesielt utfordrende for disse 
barna å finne seg til rette i ordinært skoleløp og samfunnsliv. Det er nødvendig at kommunen 
lager helhetlige og langsiktige planer for disse, om nødvendig for det enkelte barnet.   
 

Hovedtema i planen 
De viktigste temaene som skal omfattes av planen er temaer som Gratangen kommune har 
helt eller delvis innflytelse over, som: 
 

 Barnehagetilbudet, innhold og struktur 
 Grunnskoletilbudet, innhold og struktur 
 Musikkskoletilbudet, innhold og struktur 
 Skolefritidstilbud, innhold og struktur 
 Tilrettelagt undervisning og tidlig innsats 
 Skolebibliotek 
 Astafjord barneverntjeneste  
 Tverretatlig samarbeid om barn og unge, inkludert rus og psykisk helse 
 Tiltak mot barnefattigdom 
 Fritidstilbud til barn og unge 
 Samarbeid skole – næringsliv 
 Samarbeid skole/barnehage - hjem 
 Kompetanse og rekruttering 
 Interkommunalt samarbeid på oppvekstområdet 
 Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 

 
 



Føringer og lovverk 
I tillegg til kommunens budsjettvedtak, er de viktigste rammebetingelsene for 
oppvekstsektoren gitt gjennom Lov om opplæring med forskrifter og Lov om barnehager med 
forskrifter. Dessuten gir FNs barnekonvensjon viktige prinsipielle føringer for kommunenes 
ansvar for barn og unges oppvekstforhold. Blant annet gir artikkel 3, om barns beste, klare 
føringer for kommunens arbeid for barn og unge under 18 år. Barnekonvensjonen ble ratifisert 
av Norge 8. januar 1991. 
 
Artikkel 3 – Barnets beste  
1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn. 
2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets 
trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller 
andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle 
egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål. 
3. Partene skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg eller 
beskyttelse, retter seg etter de standarder som er fastsatt av de kompetente myndigheter, 
særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert 
tilsyn. 
 

Tidsavgrensning 
Arbeidet vil bli utført fra august 2017 til utgangen av 2018. Vedtatt plan har en 
tidsbegrensning på fire år, og vil gjelder fra 2019 til og med 2022. Oppvekstplanens 
handlingsplan vil bli rullert årlig i forbindelse med kommunens budsjettarbeid. 
Kommunestyret må ta stilling til om Oppvekstplanen skal rulleres i neste 
kommunestyreperiode når Gratangen kommunes planstrategi for 2020-2024 skal vedtas 
høsten 2020. 
 

Forslag til prosess og framdrift 
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  
sette seg inn i planprogram og planforslag, samt uttale seg til forslagene og medvirke i 
planarbeidet. Innbyggerne skal inviteres til å komme med innspill til utfordringene og 
løsningsforslagene som blir skissert, og de mest berørte interessentene skal delta aktivt i 
planarbeidet. Når kommunestyret har vedtatt planforslaget første gang, og planen er lagt ut til 
offentlig ettersyn og høring, inviteres aktuelle høringsparter til høringsmøte.  
 
Framdrift: 

 Utarbeide planprogramforslag som behandles i planutvalget og kommunestyret, som 
vedtar å legge det ut på høring i minst 6 uker (september 17). 

 



 Forslag til planprogram behandles av planutvalget og vedtas av kommunestyret 
(desember 17). 

 

 Administrasjonen/prosjektgruppa utarbeider et kunnskapsgrunnlag/faktadel, 
gjennomfører medvirkningsmøter (§5-1) og utarbeider planforslag med mål, strategier 
og handlingsplan (høsten 2017 og våren 2018). 

 

 Forslag til kommunedelplan behandles av hovedutvalg for oppvekst og kultur, 
planutvalg og kommunestyre, som vedtar å sende forslaget ut på høring og legge ut til 
offentlig ettersyn i minst seks uker (september 18). 

 

 Endelig forslag legges fram for (planutvalg) og kommunestyre. Vedtatt plan 
kunngjøres (desember 18). 

 

Forslag til organisering og medvirkning 
 
Prosjekteier:    Kommunestyret 
 
Prosjektansvarlig:  Rådmann 
 
Prosjektleder (PL):   Sektorleder oppvekst og kultur 
 
Prosjektgruppe:  PL, rektor Gratangsbotn skole, styrer Gratangen bhg., 2 HTV, 2 

fra ungdomsrådet, leder FAU Gratangsbotn skole, leder FAU 
Montessoriskolen Morgan og leder SU Gratangen barnehage 

 
Kommunal ressursgruppe:  PL, Sektorleder helse og omsorg, leder teknisk etat, helsesøster, 

psykiatritjenesten, kulturkonsulent, biblioteksjef, 
ungdomsarbeider, musikkskolelærer, Astafjord 
barnevernstjeneste, rektorer, barnehagestyrere. 

 
Referansegruppe:   Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 
 
Det legges i tillegg vekt på medvirkning fra foreldre, ansattes organisasjoner, andre 
innbyggere, berørte lag og foreninger og andre berørte interesseorganisasjoner for å sikre en 
best mulig plan. Kommunen har et spesielt ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper 
som har behov for særskilt tilrettelegging for å delta, herunder barn og unge. Møtene i 
ungdomsrådet vil være en viktig arena for dialog og diskusjon om innholdet i planforslaget.  
 
Det blir gjennomført høring av planforslaget etter bestemmelsene i Plan og bygningslovens 
§11-14 og §5-2. 
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