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Kommuneplan - Barne- og ungdomsplan 2016-2026 

 

 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

65/16 Plan- og utviklingsutvalget 22.11.2016 

164/16 Molde formannskap 29.11.2016 

122/16 Molde kommunestyre 15.12.2016 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 15.12.2016  

Vedtak 

1. Molde kommunestyre godkjenner Barne- og ungdomsplan 2016-2026, med 

Handlingsdel for perioden 2016-2020  

2. Handlingsdelen skal evalueres årlig og rapporteres til administrativt og politisk nivå 

 

3. Tiltak som krever økonomiske midler ut over gitte rammer, tas opp i forbindelse med 

budsjett- og økonomiplanprosesser 

Behandling 

Molde ungdomsråds uttalelse til saken var sendt ut til kommunestyrerepresentantene med  
e-post i forkant av møtet. 
 
Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende forslag: 
 
Molde kommunestyre vurderer muligheten for drift av svømmehallen/opplæringsbassenget ved 
Skjevik barne- og ungdomsskole. 
 
Votering: 
 
Det ble votert samlet over innstillingen som ble enstemmig vedtatt. 
SP’s fremsatte forslag falt med 9 (1 H, 1 FRP, SP, SV, 1 MDG) mot 38 stemmer. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 29.11.2016  

Formannskapets innstilling  

4. Molde kommunestyre godkjenner Barne- og ungdomsplan 2016-2026, med 

Handlingsdel for perioden 2016-2020  

5. Handlingsdelen skal evalueres årlig og rapporteres til administrativt og politisk nivå 



 

6. Tiltak som krever økonomiske midler ut over gitte rammer, tas opp i forbindelse med 

budsjett- og økonomiplanprosesser 

Behandling 

Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende forslag: 
 
Molde kommunestyre vurderer muligheten for drift av svømmehallen/opplæringsbassenget ved 
Skjevik barne- og ungdomsskole. 
 
Votering: 
 
Det ble votert samlet over innstillingen som ble enstemmig vedtatt. 
SP’s fremsatte forslag falt med 2 (SP, 1 H) mot 10 stemmer. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 22.11.2016  

Innstilling  

7. Molde kommunestyre godkjenner Barne- og ungdomsplan 2016-2026, med 

Handlingsdel for perioden 2016-2020  

8. Handlingsdelen skal evalueres årlig og rapporteres til administrativt og politisk nivå 

 

9. Tiltak som krever økonomiske midler ut over gitte rammer, tas opp i forbindelse med 

budsjett- og økonomiplanprosesser 

 

Behandling 

Hege Merethe Gagnat (AP) tiltrådte. 11 voterende. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 

10. Molde kommunestyre godkjenner Barne- og ungdomsplan 2016-2026, med 

Handlingsdel for perioden 2016-2020  

11. Handlingsdelen skal evalueres årlig og rapporteres til administrativt og politisk nivå 

 

12. Tiltak som krever økonomiske midler ut over gitte rammer, tas opp i forbindelse med 

budsjett- og økonomiplanprosesser 

 

Saksopplysninger 
 
Kommunestyret vedtok 20.06.2013 en planstrategi (2013-2016) for Molde kommune. I 

planstrategien heter det at det skal utarbeides en Barne- og ungdomsplan i Molde kommune 

innen 2016. 



Barne- og ungdomsplanen skal være en strategisk og overordnet kommunedelplan og skal ses 

i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel. Barne- og ungdomsplanen skal være 

koblet til arealplan.  Planen skal følge opp kommunens målsetninger. Viktige utfordringer i 

planarbeidet er å fremme folkehelse, etterstrebe bedring av helhetlig arbeid, styrke 

samhandling, bedre koordinering og styrke overgangen i tjenesteflyten. 

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 03.09.2015. I fremdriftsplanen for planprosessen 

har det vært åpent for innspill fra både interne og eksterne aktører. Innspillene som har kommet 

inn har blitt vurdert og hensyntatt i planarbeidet. Målet med dette har vært å sikre muligheter for 

medvirkning fra flest mulig både fra innbyggerne, fra eksterne samarbeidsparter og fra de 

kommunale tjenestene. 

Plan- og utviklingsutvalget fattet vedtak 21.06.16 om at Barne- og ungdomsplan skulle sendes 

ut på høring, med frist 20.09.16.  

Det er kommet inn 6 eksterne høringsuttalelser: 

 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

 Møre og Romsdal fylkeskommune 

 Statens vegvesen 

 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 

 Tore Andestad 

 Skjevik barne- og ungdomsskole: ved/ foreldrerådet, elevrådet og samarbeidsutvalget 

  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fylkesmannens konklusjon er som følger:  

«Det er svært positivt at Molde kommune har utarbeidd ein heilskapleg og langsiktig barne- og 

ungdomsplan som kan bidra til samhandling mellom dei ulike tenestene i kommunen om den 

blir implementert i alle ledd. Ei tett kopling til overordna kommuneplan- og til kommunens plan- 

og styringssystem elles – vil kunne medverke til at planen blir eit viktig verktøy i arbeidet for å 

sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge i kommunen.» 

Merknader fra Fylkesmannen er at det er viktig at en barne- og ungdomsplan ikke bare er rettet 

mot de yngste barna, men også fanger opp behov hos de eldste ungdommene. Fylkesmannen 

kan heller ikke se at det blir vist til rusforebyggende arbeid når dårlig psykisk helse gjerne 

henger sammen med rusbruk 

Rådmannens kommentar  

Rådmannen mener at merknader om at planen også skal fange opp behovet hos de eldste 

ungdommene, er ivaretatt i planen. Leder for Molde ungdomsråd samt koordinator for 

ungdomsrådet var representert i prosjektgruppa, og resultat fra Ungdata-undersøkelsen som 

ble gjennomført høsten 2015 er lagt til grunn i handlingsdelen. I tillegg har det vært jevnlig 

orientering i Molde ungdomsråd om planarbeidet. 

Når det gjelder Fylkesmannens påpekning i planen på tema psykisk helse og rus, så mener 

Rådmannen at dette er ivaretatt blant annet under temaet Tidlig innsats. Parallelt med dette 

planarbeidet, er det utarbeidet en ny Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020 som ble vedtatt i juni 

2016. Her er det konkrete tiltak både for unge med ulike utfordringer knyttet til bruk av 

rusmidler, men også for barn som pårørende i familier med rusutfordringer. Blant annet skal det 



oppnevnes en barneansvarlig funksjon i alle tjenester for voksne i kommunen. Ny revidert 

Ruspolitisk handlingsplan legges inn som referanse/kilde i Barne- og ungdomsplan.   

Møre og Romsdal fylkeskommune  

I høringsuttalelsen fra Møre og Romsdal fylkeskommune heter det blant annet: 

 «Molde kommune har gjort eit grundig arbeid med barne- og ungdomsplanen. Vår tilråding er å 

tydeliggjere samanhengen mellom utfordringar, mål og handlingsdel betre.» 

Møre og Romsdal  fylkeskommune har merknad til at det ikke er gjennomført en kartlegging og 

gjennomgang av kommunale planer som berører barn og unge slik det fremgår av 

planprogrammet. Fylkeskommunen savner også at forholdet til de regionale planene blir omtalt, 

og viser spesielt til planprogrammet for regional delplan for folkehelse.  

Rådmannens kommentar 

I arbeidet med planen har det vært en kontinuerlig prosess å tydeliggjøre sammenhengen 

mellom utfordringene i kommunen og tiltakene i handlingsdelens 6 temaområder. 

Fylkeskommunens merknad om å ha målbare tiltak, vil bli ivaretatt gjennom oppfølging og 

gjennomføring av tiltak på en helhetlig måte på tvers av enheter. Gjennom kommunens 

kvalitets- og styringssystem vil det bli utarbeidet hensiktsmessige og målbare 

kvalitetsindikatorer. 

Rådmannen mener at tema som omhandles i Regional delplan for folkehelse er ivaretatt i 

planarbeidet, da folkehelseperspektivet, både det helsefremmende- og det forebyggende, har 

vært vektlagt i hele planprosessen.  

Sammendraget av gjennomgangen av relevante kommunale planer er nå vedlegg til planen. 

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal  

Merknader fra Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal omhandler å legge til rette for fysisk daglig 

aktivitet i barnehager og skoler, og at kommunen systematisk bør kartlegge og oppgradere 

uteområder i og ved barnehagene og ved skolene  

Rådmannens kommentar  

Det vises til handlingsdelen i Barne- og ungdomsplanen tema 1: Gode arenaer, tjenester og 

tilbud for alle barn og unge innen barnehage, skole, hjelpetjenester, nærområder, idrett og 

kultur. Rådmannen mener at disse punktene er godt ivaretatt i planen. 

Statens vegvesen  

Statens vegvesen skriver blant annet følgende i sin høringsuttalelse: 

«Statens vegvesen gir ros for en godt utarbeidet plan for barn og unge.»  

Statens vegvesen har noen merknader vedrørende holdningsskapende arbeidet og mål om 

miljømessige utfordringer.  

Rådmannens kommentar  

Statens vegvesen sin merknad om kommunens ansvar for holdningsskapende arbeid for å få 

flere til å gå og sykle og å redusere biltrafikken, tar kommunen på alvor. Molde kommune ser 

viktigheten av et tett samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommunen for å finne gode 

løsninger. Dette gjelder både kollektivtransport, trafikksikkerhet og miljømessige utfordringer. 

For barn og unge er dette spesielt viktig i forbindelse med skolevei, til og fra barnehage og 

ferdsel i forbindelse med egenorganiserte eller organiserte fritidsaktiviteter.    

Tore Andestad  



Merknader og forslag fra Tore Andestad gjelder kommunale hjelpetjenester for barn og unge 

med omfattende og sammensatte vansker. Han foreslår at det foretas brukerundersøkelser 

med barn, ungdommer og foreldre som har lang erfaring med hjelpetjenestene.  

 

Rådmannens kommentar 

Medvirkning har vært et sentralt perspektiv i planarbeidet. Brukerundersøkelser skal settes i 

system i alle tjenester. 

 

Skjevik barne- og ungdomsskole  

Innspillet kommer fra foreldrerådet og elevrådet, med støtte fra samarbeidsutvalget ved skolen. 

Det nevnes noen konkrete forhold, samt noen generelle innspill om viktigheten av fokus på 

psykisk og fysisk helse, motivasjon for læring og forebygging av mobbing. 

 

Rådmannens kommentar 

Barne- og ungdomsplan 2016-2026 er en overordnet og strategisk plan, og planen kan derfor 

ikke gå inn på den enkelte skoles ønsker og behov. Det skal ivaretas innen fagspesifikke 

planer/virksomhetsplaner.  

 

 

Rådmannens vurdering:  

FNs barnekonvensjon, som et overordnet og juridisk bindende dokument, har vært sentral i 

arbeidet med ny Barne- og ungdomsplan for Molde kommune. 

 

Det har vært viktig å sikre en bredest mulig medvirkning i arbeidet med ny Barne- og 

ungdomsplan. Det har vært gitt muligheter for å komme med innspill i prosjektperioden. Noen 

innspill har vært av en mer spesifikk faglig karakter, der henviser Rådmannen til planverk som 

omfatter de ulike fagområdene, enheter og virksomheter. Innspill både i prosjektperioden og i 

høringsperioden er blitt drøftet og hensyntatt.  

 

Barne- og ungdomsplanen har vært ute til høring. Innspillene og eksterne høringsuttalelser er 

gjennomgått og kommentert. Noen av høringsuttalelsene har påpekt ønske om å være mer 

konkret og tydelig. Da denne planen er en overordnet og strategisk kommunedelplan, har det 

vært viktig å sikre et overordnet perspektiv og samtidig være så konkret som mulig.  

Planen er justert med bakgrunn i noen av innspillene. 

 

Vurdering av økonomiske konsekvenser 
 
Barne- og ungdomsplanen setter fokus på universelle tiltak for alle barn og unge og på tidlig 

innsats for de som trenger hjelp og støtte. Forskning viser at det i et mer langsiktig perspektiv 

vil være mer lønnsomt å styrke de universelle arenaene. På den måten vil behovet for 

ressurser i andre tjenester kunne begrenses på sikt. 

Ved en videreutvikling og implementering av innovative digitale løsninger, både for innbyggerne 
og for ansatte, vil det kunne frigjøres tid og ressurser til de brukerrettede tjenestene. Blant 
annet kan Lean som metode for å oppnå bedre samhandling og koordinering av tjenestene, 
ikke bare bedre kvaliteten, men også bidra til å frigjøre ressurser som kan nyttes til finansiering 
av tiltak som er foreslått i handlingsdelen. Molde kommunes kvalitet- og styringssystem skal 
ivareta oppfølging og gjennomføring av tiltak på en helhetlig måte på tvers av enheter.  
  



Barne- og ungdomsplan er en kommunedelplan som skal kobles til kommuneplanens 

samfunnsdel. Det vil bli foretatt økonomiske beregninger for ytterligere nødvendige tiltak som 

ikke kan dekkes innenfor gitte rammer eller eksterne tilskudd. Dette vil bli tatt opp i forbindelse 

med budsjett- og økonomiplanprosesser. 

 

 

Arne Sverre Dahl 
 

Eirik Heggemsnes 
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8 Sammendrag av gjennomgang av kommunale planer 
 
 

 


