Revidert mandat for ”Kommunedelplan for oppvekst” datert 23.11.08:
1) Prosjektgruppa skal lage en prosjektplan for arbeidet med ”Kommunedelplan
oppvekst”.
Kartlegging og analyse:
2) Prosjektgruppa skal beskrive hvilke tjenester kommunen, etter lov og forskrift, har
ansvar for å tilby målgruppen barn og unge og hvilke enheter som har ansvar for
tjenestene. Det skal gis en kartlegging og en status over det helhetlige tjenestetilbudet
oppvekstsektoren i Levanger kommune gir til barn og unge i regi av det offentlige,
eller i samarbeid med private og de frivillige i kommunen. Både kapasitet, fysisk
beliggenhet og utforming, kompetansesammensetning og dagens bruk av ressurser og
finansieringsordninger må kartlegges og gis en vurdering og en status.
3) Prosjektgruppa skal gjennom tjenestebeskrivelsen i ”Kommunedelplan for oppvekst”
avgrense tjenesteområdet mot tjenester som beskrives i ”Kommunedelplan for
kultur/Strategisk kulturplan” og ”Kommunedelplan for felles helse/Pleie- og
omsorgsplanen”. Kulturskolens plass i Levanger kommune og samhandling med
barnehager og grunnskole skal beskrives. ”Kommunedelplan for oppvekst” skal
beskrive tjenester utført for målgruppen av de andre tjenesteområdene uten å legge
føringer for utvikling av disse tjenesteområdene.
4) Prosjektgruppa skal foreta en kartlegging og en framskriving av den demografiske
befolkningsutviklingen i kommunen, samt brukersammensetningen i dag og endring i
brukersammensetningen de åtte neste årene. I den grad det er usikkerhet om
holdbarheten av tallene, bør det komme fram.
5) Prosjektgruppa skal i tillegg til kartleggingen beskrive viktige utviklingstrekk ved å
utføre en SWOT-analyse (styrker, svakheter, muligheter og trusler) for
oppvekstområdet.
Mål, strategi- og tiltaksdel:
6) Prosjektgruppa skal på bakgrunn av oversikt over status, befolkningsfremskriving og
brukersammensetning, ha fokus på en fremskriving i antatt behov for tjenester
(kvantitet og kvalitet), infrastruktur og antatt ressursbehov. Lokalisering av
skoletilbudene må forankres i skolebruksplana.
7) Prosjektgruppa skal foreta en fremskriving av antatt rekrutteringsutfordringer i
perioden ut fra antatt nødvendig kompetansesammensetning.
8) Prosjektgruppa skal foreslå konkrete delmål og tiltak for å møte framtidige behov. Det
bør være et åtteårs perspektiv på arbeidet, tiltakene skal minimum ha et fireårs
perspektiv. Det skal angis hvilke ressurser som må settes inn for å nå målene i planen.
Dersom det er behov for å detaljere tiltakene i underliggende planer skal dette angis.
Følgende områder skal være gjenstand for vurdering:
a) Barnehager. Kommunedelplanen skal gi retning for det pedagogiske
utviklingsarbeidet. Lokal rammeplan for barnehagene skal inkluderes i
kommunedelplanen.
b) Grunnskole. Kommunedelplanen skal gi retning for det pedagogiske
utviklingsarbeidet. Kommunedelplanen skal synliggjøre hvilke områder som skal ha

fokus de neste fire årene. ”Kvalitetsplan for skolene i Levanger” og ”Skolebruksplan
for Levanger kommune” skal inkluderes i kommunedelplanen.
c) Overgang barnehage/grunnskole, barnetrinn/ungdomstrinn, grunnskole/vgs
kvalitetssikres.
d) Hjelpetjenester for barn
(1) Helsetjenestene for barn
(2) PP-tjenesten
(3) Barnevern
(4) Samarbeid med BUP
(5) Samarbeid med habiliteringstjenesten
Tiltak overfor flyktningbarn og barn av innvandrere skal omtales innenfor alle
tjenesteområdene. Tiltak overfor barn som har sammensatte behov og som krever spesiell
tilrettelegging og samordnende tiltak skal omtales innenfor alle tjenesteområdene. Andre
områder, som for eksempel grunnskole for voksne og tildeling av
spesialundervisningsressurser til friskolene skal kartlegges og gis en vurdering.
9) Planen forventes å være konkret, ressurseffektiv, realistisk og handlingsrettet.
Prosjektgjennomføring:
10) Planen skal være ferdigstilt fra prosjektgruppas side innen utgangen av november
2009. Prosjektansvarlig sender planen inn i linjeorganisasjonen hvor rådmannen
deretter sender planen ut på høring. Høring forventes gjennomført i januar 2010 med
politisk behandling i mars 2010.
11) Gjeldende planer innen oppvekstfeltet prolongeres fram til kommunedelplanen er
vedtatt og dermed erstatter gjeldende planer.
12) Prosjektgruppa skal holde seg orientert om det arbeidet som utføres i prosjektet ”Felles
kommuneplan for Levanger og Verdal kommuner, samfunnsdelen”,
”Kvalitetskommuneprosjektet” og prosjektet ”Kvalitetslosen”
13) Prosjektgruppa kan nedsette undergrupper/delprosjektgrupper for å foreta analyser og
komme med forslag til satsingsområder, mål og tiltak innenfor delområder i planen.
14) Prosjektgruppa skal sørge for brukermedvirkning i utforming av plana og sørge for å få
innspill fra brukerne (barn, elever og foreldre) og innbyggerne gjennom åpne møter og
høringer. Prosjektgruppa skal legge fram en plan for hvordan brukermedvirkningen
skal foregå. Planen skal legges fram for godkjenning innen 1. mars 2009.
Frister:
Prosjektgruppa forutsettes å starte sitt arbeid i januar 2009. Planen skal være ferdigstilt
fra prosjektgruppas side innen utgangen av november 2009. Prosjektansvarlig sender
planen inn i linjeorganisasjonen hvor rådmannen deretter sender planen ut på høring.
Høring forventes gjennomført i januar 2010 med politisk behandling i mars 2010.

