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Høring - Planprogram for oppvekstplan Longyearbyen lokalstyre 2018-2023 -- 
invitasjon til å komme med innspill 

  
Oppvekst og kulturutvalget gav 20. juni sin tilslutning til oppstart av planarbeidet i samsvar med 
planprogrammet for Oppvekstplan Longyearbyen lokalstyre 2018 - 2023 (se vedlegg). Gjennom 
høring (innspill og synspunkter) kan ulike parter komme med sine innspill og synspunkter. 
Planprogrammet blir så revidert administrativt ut fra innspillene som kommer inn, og det endelige 
planprogrammet legges frem for endelig fastsetting i OKU høsten 2017.  
  
Målsetting og hensikt med det totale planarbeidet er å planlegge oppstart, gjennomføre og igangsette 
en helhetlig og overordnet plan som dekker hele oppvekstfeltet i Longyearbyen lokalstyre, samt å 
samarbeide med andre aktuelle samarbeidspartnere i byen. Målet er at ulike tema i oppvekstplanen 
skal debatteres, drøftes i ulike medvirkningsopplegg/-arrangement og diskusjon i bredt sammensette 
referansegrupper. Dette arbeidet vil foregå gjennom høst 2017 og vår 2018. 
  
Det bes om innspill til vedlagte planprogram innen 9. oktober (30 dager). Spørsmål kan rettes til 
undertegnede. Innspillene sendes til postmottak per epost - merk Høring - saksnummer 17/954.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

 
 
 
 

Anne Søvold Vikanes  
sektorsjef oppvekst og kultur  
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1. INNLEDNING  
 
Plan for oppvekst i Longyearbyen skal ta utgangspunkt i Lokalsamfunnsplanens visjon; Unikt, trygt og 
skapende. Den må i tillegg inneholde delmål, og det må beskrives tiltak som sikrer at de overordnede 
målsettingene i lokalsamfunnsplanen kan realiseres.  
 
I Longyearbyen lokalstyre er det et ønske og et mål om å jobbe tverrfaglig og forutsigbart til beste for 
barn og unge, jfr. enkelte delmål i Lokalsamfunnsplan 2013 – 2023 og i nåværende Plan for oppvekst 
og undervisning fra 2009. De ulike enhetene i sektoren ønsker og trenger en felles målsetting og et 
forutsigbart styringsverktøy i et langsiktig perspektiv.  Planen skal vise til strategier som sikrer 
samhandling og koordinering, både i lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester, for å sikre barn og unge i 
Longyearbyen et godt oppvekstmiljø.  
 
Samtidig som oppvekstplanen er tenkt utarbeidet er det planlagt oppstart av et mulighetsstudie for 
et fremtidig oppveksttilbud, jf. politisk behandling i OKU, AU og senest i Lokalstyret den 29.mai 2017.  
Prosessen med utarbeidelse av oppvekstplanen vil da kunne skje parallelt med dette arbeidet og gi 
viktige innspill og føringer for premisser og innhold i mulighetsstudiet. 

Oppvekstplanen er ikke underlagt særskilte krav til innhold og prosess. For å gjøre planprosessen 
forutsigbar og gjenkjennelig er det valgt å følge innarbeidet saksgang for arealplaner etter  
Svalbardmiljøloven. Det vil si utforming av planprogram og kunngjøring av planoppstart, politisk 
behandling av plandokumentet med vedtak om offentlig ettersyn, innarbeiding av høringsuttalelser 
og medvirkningsinnspill før politisk sluttbehandling/planvedtak i lokalstyret. 

Planprogrammet gjør rede for formål/hensikt, planprosess, premisser og rammer for planarbeidet, 
medvirkningsopplegg, organisering og angir hvilke utredninger som er nødvendige for å gi et godt 
beslutningsgrunnlag for oppvekstplanen.  

 
 

2. BAKGRUNN  
 
Enhetsledere og medarbeidere i sektor for oppvekst og kultur har i lengre tid etterspurt en oppdatert 
oppvekstplan for hele sektoren. Gjeldende Plan for oppvekst og undervisning er fra 2009 og har ikke 
vært rullert siden. I Lokalstyret den 29.mai 2017 ble det vedtatt at revisjon av lokalsamfunnsplanen 
(vedtatt 2013) skal startes opp i 2017. Revidert plan bør konkretisere Longyearbyen lokalstyres 
hovedfokus i kommende planperiode, og av dette avlede hvilke planer som må rulleres eller 
realiseres. Lokalsamfunnsplanen vil fungere som en planstrategi for hele LL. I saksfremlegget ble det 
vist til en foreløpig oversikt over planer i perioden 2017 – 2020.   
 
Plan for oppvekst og undervisning står i denne oversikten og skal rulleres. Administrasjonen foreslår 
at vi skal bruke god tid til utarbeiding av ny oppvekstplan og vil foreslå offisiell oppstart høsten 2017, 
med endelig politisk behandling høsten 2018.   
 
 



3. RAMMEBETINGELSER 
3.1 Lovverk og nasjonale føringer 
 
Forskrift om grunnskoleopplæring og videregående oppæring på Svalbard, jf. opplæringsloven 
Barnehageloven (vi følger intensjonene, loven er ikke gjort gjeldende på Svalbard) 
Forskrift om lov om barnevernstjenesters anvendelse på Svalbard, jf. Barnevernloven 
Folkebiblioteksloven 
Svalbardloven 
Svalbardmeldingen 
 
3.2 Lokale føringer og gjeldende planer  
Plan for oppvekst og undervisning 2009 
Lokalsamfunnsplan 2013 – 2023 
Delplan for idrett og fysisk aktivitet 2014 - 2024 
Ruspolitisk handlingsplan 2016 - 2023 
Handlingsplan, økonomiplan og budsjett  
 
 

4. STATUS OG UTFORDRINGER 
Sektor for oppvekst og kultur omfavner alle enheter i Longyearbyen lokalstyre som jobber med barn 
og unge. Noen enheter er lovpålagte, andre ikke. Sektoren er delt opp i barnehage, skole (grunnskole 
og videregående avdeling), enhet barn og unge (PPT, barne- og familietjeneste og 
ungdomsvirksomhet) og kultur og idrett (kulturhus, galleri, folkebibliotek, kulturskole, idrettshall).  

Sektoren har alle muligheter til å jobbe tverrfaglig innad i LL, men også samarbeide med andre 
samarbeidspartnere som Sysselmannen, helsesøstre, Svalbard turn, andre lag og organisasjoner - 
med flere.  

Behovet for et helhetlig styringsdokument for best mulig oppvekstsvilkår begrunnes i: 
 Vi mangler en helhetlig oppvekstplan i dag som er oppdatert i henhold til overordnede 

planer 
 Behov for å anlegge prosess der målet er at planen skal fremme samarbeid og helhetlig 

tenkning internt i LL, og mellom andre aktuelle samarbeidsinstanser  
 Ønsker å bruke teori og innhold fra samlinger DSG Nord 2017 – 18 (KS sitt kompetanse- og 

utviklingsprogram for skole- og barnehageeiere) som inspirasjon og kompetanse i arbeidet 
 Alle involverte som jobber i sektor oppvekst og kultur i LL, barn og unge selv, foresatte og 

aktuelle samarbeidspartnere vil inviteres til å komme med innspill  
 Behov for kartlegging og analyse over dagens ståsted og hvor vi vil  
 Viktig bidrag i arbeidet med en planlegging og utarbeiding av Mulighetsstudie for et fremtidig 

samlet oppvekstområde 
 

 

 



5. MÅLSETTING OG HENSIKT MED PLANARBEIDET 
 
Planlegge oppstart, gjennomføre og igangsette en helhetlig og overordnet plan som dekker hele 
oppvekstfeltet i Longyearbyen.  
 
Oppvekstplanen skal: 
 Gi føringer for Longyearbyen lokalstyre sitt arbeid på oppvekstområdet i årene framover og 

være et viktig bidrag inn i arbeidet med et Mulighetsstudie for et fremtidig samlet 
oppvekstsenter 

 Legge føringer for LL sitt arbeid, samt legges til grunn for organisering av tjenester innen 
oppvekst og kultur (skole, barnehage, fritidstilbud mm) 

 Ha særlig fokus på barn og unges medvirkning 
 Legges til grunn for ansvarsfordeling og forventninger til resultatoppnåelse, ressursbehov og 

økonomiske prioriteringer knyttet til kvalitetsforbedringskrav til ledelse, læringsmiljø og 
kompetanse. 

 Være et styrings- og utviklingsverktøy for LL, og er overbyggende for annet planverk som 
angår sektor oppvekst og kultur 

 Sikre en systematikk som ivaretar erfaring- og kunnskapsoverføring ved 
organisasjonsendringer og turnover (personellutskiftninger) 

 Sikre systematisk og samordnet oppvekstpolitikk 
 Sikre og samordne god kvalitet i barnehage- og skoleeiers oppfølging 
 Sikre trygge og gode oppvekstsvilkår 

 

 

6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
 
6.1 Framdrift 
 2017 2018 

Prosess og planarbeid juni juli aug sept okt nov des jan feb mars april mai juni 

Politisk tilslutning til planprogram               

Planprosess, strategiarbeid og produksjon av 
plandokument 
Innspill og medvirkningsopplegg 

       
      

Politisk behandling OKU og offentlig ettersyn               

Planvedtak i lokalstyret              

 
 

 
6.2 Organisering av planarbeidet 

Rolle Ansvar 

Prosjekteier  
LL, administrasjonssjefen  - Administrativ forankring og godkjenning 

Styringsgruppe: - Politisk forankring og styring  



OKU - Holdes orientert om planarbeidet underveis 

Prosjektleder/utførende: 
LL, sektorsjef oppvekst & kultur 
 
Prosjektgruppe/utførende 
Enhetsledere 
 

- Prosjektledelse 
- Framdrift og rapportering  
- Gjennomføre planarbeid og produsere utredninger og analyser i 

samsvar med fastsatt planprogram 
- Gjennomføre planprosess og informasjons-/medvirkningsopplegg 

i samsvar med fastsatt planprogram 
- Saksutredning og fremleggelse til politisk behandling 

Referansegruppe/fagmiljø: 
Barnehage  
Skole 
Helsesøster/UNN 
FAU – skole og barnehager 
Ungdomsrådet 
Elevråd 
Ung i Longyearbyen 
Svalbard Turn 
Forebyggende forum 
Biblioteket 
Kulturskolen 
Plan/teknisk LL 

- Innspill, informasjon og medvirkning 
- Kvalitetssikring  
- Høring 
 

 
 
6.3 Medvirkning og kommunikasjon 
FNs barnekonvensjon artikkel 12 sier at barn har rett til å bli hørt i saker som angår det, og at barns 
meninger skal tillegges vekst. I arbeidet med oppvekstplan ønsker vi en brei medvirkningsprosess, alt 
fra de minste barna som går i barnehage til de eldste ungdommene.  
 
I prinsipper for medvirkning vil vi blant annet bruke barneombudets Eksperthåndbok som inspirasjon 
og modell for hvordan vi kan la barn og unge være medvirkere i prosessen.  Det er viktig at de voksne 
som jobber med utarbeidelse av planen har en bevissthet knyttet til om de først og fremst vil 
konsultere barn og deres meninger, eller om de vil involvere dem i avgjørelser.  
 
Det vil være ulike referansegrupper, både av barn, ungdom og voksne som skal gis mulighet til å få 
informasjon, gi innspill og ha medvirkning. Disse vil kunne sikre at innholdet i planen kvalitetssikres 
underveis og referansegruppene kan uttale seg gjennom ulike høringer. 
 
Alle referansegruppene må: 
 Forstå intensjonen med prosjektet Oppvekstplan 
 Vite hvem som ønsker at de skal delta – og hvorfor 
 Ha en meningsfylt (og ikke dekorativ – for syns skyld) oppgave 
 Ha blitt med frivillig etter at prosjekt Plan for oppvekst blir forklart for dem 

 
Referansegruppene og ulike fagmiljøer vil bli invitert til åpne arrangement og til egne møter. Det er 
viktig at prosjektgruppen legger til rette for at arbeidet ikke har en fasit, men at målet er å få 
deltakerne til å reflektere over gitte tema og få frem deltakernes erfaringer, meninger og ideer. Dette 
gjøres gjennom deltakende metoder som er fleksible og tilpasset den enkelte referansegruppen. 
Metoder kan være dialogkafe, Barriere, workshops m. flere.
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