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Barnehageplan 2019-2023 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Tvedestrand kommunestyre vedtar Barnehageplan 2019 – 2023, slik den foreligger i 

denne saken. 
 

Vedlegg 
Barnehageplan - endelig 
 

Bakgrunn for saken (Fakta) 
Barnehageplanen skal rulleres i 2019. 

 
Faglige merknader: 
Det er kommet 9 høringsuttalelser til planutkastet. Disse ligger som vedlegg til saken. 

Innspillene er referert og kommentert i tabellen under. 
 

Nr Innspill Oppsummering Rådmannens kommentar 

1 UDF 
Tvedestran

d 

1. 
Bemanning – det er viktig med 

vikarbudsjett på hver barnehage 
for å unngå ytterligere slitasje 

på de ansatte ved korttidsfravær 
(under 16 dager). Videre er det 
viktig at administrative stillinger 

ikke skal inn på avdelinger. Det 
er sentralt at styrerne får ha sin 

administrasjonstid til det en er 
tenkt til. Klubben mener også at 
grunnbemanningen bør økes for 

å få til en mer robust barnehage 
som kan tåle korttidsfravær 

2. 
Store barnehager skal ha 
styrerassistent, da dette er 

minimumskrav i andre 
kommuner sett i forhold til 

bemanning. Vi ser i dag at 
Lyngbakken er for lavt bemannet 
med tanke på administrasjon ut 

fra arbeidsoppgaver som ligger 
her. 

 
Dette punktet er ikke omtalt 

i hovedkonklusjonene i 
barnehageplanen.  

 
Bemanning har et eget 
kapittel i  

Barnehageplanen. 
Synspunktene til UDF er i 

tråd med dette. Videre 
diskusjon om bemanning 
hører hjemme i budsjett og 

økonomiplan prosessen. 
 

 
Assisterende styrer er 
regulert av SFS2201 som 

beskrevet i kapittelet 
bemanning. Videre diskusjon 

om dette punktet hører 
hjemme i budsjett og 
økonomiplan prosessen. 
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3. 

Mat – likhetsprinsippet der vi 
sikrer at alle får god og 

næringsriktig mat er et sentralt 
punkt i planen. Det krever en 
som har det overordnede 

ansvaret for dette. Dette må 
komme på toppen av 

eksisterende bemanning. Vi vil 
ha alternativ 1, med andre ord, 
dersom dette kan ivaretas uten 

at ansatte på avdeling tas bort 
fra barna. Det må legges til rette 

for å beholde grunnbemanningen 
i avdelingene gjennom hele 
dagen. 

4. 
De momentene som krever økte 

ressurser må inn i budsjett 2020 
og økonomiplanen. Det nytter 
lite å ha en kvalitativt god plan 

om det ikke er ressurser til å 
gjennomføre den. 

5. 
Viktig at lenker fører til virkelige 
sider. Det er lenker i planene 

som leder til sider som ikke 
eksisterer. 

 

At dagens ordning med 

matservering i de 
kommunale barnehagene 

videreføres er i tråd med 
endelig anbefaling fra 
rådmannen. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Dette må sees på ved 
arbeidet med budsjett 2020 

og økonomiplan. 
 

 
 
Lenkene er oppdatert ved 

utarbeidelse av endelig 
barnehageplan 

 
 
 

2 Nes Verk 

vel 

Nes Verk Vel (heretter benevnt 

«NVV») er en velforening med 
Nes Verk og omegn som 
nedslagsfelt. NVV arbeider for et 

aktivt og levende lokalsamfunn 
med gode livsvilkår for 

innbyggere i alle aldre. 
 
Totalt sett har Nes Verk hatt en 

meget positiv utvikling som 
lokalsamfunn de siste 30 – 35 

år. Det har skjedd tilflytting og 
utbygging av nye boligområder, 
bl.a. på Nesheia og i Liane. Nes 

Verk har klart å trekke til seg 
unge etablerere og 

barnefamilier. Lokalbutikk, Næs 
Jernverksmuseum og golfbanen 
er viktige identitetsbærere for 

lokalsamfunnet. Det samme er 
dugnadsinnsatsen. 

 
NVV ønsker i sammenheng med 

«Barnehageplan 2019 – 2023» å 
trekke frem betydningen av 
Grotten barnehage for 

lokalsamfunnet. Barnehagen har 
vært drevet ut fra Holt 

Idrettsforenings lokaler i mer 
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enn 30 år, og de fleste av disse 

årene som privat barnehage. 
Holt Idrettsforening har i alle år 

holdt leien på et moderat nivå, 
nettopp fordi det har betydning 
for lokalsamfunnet (og dermed 

idrettsforeningen) at bygningen 
hele tiden er i aktiv bruk for et 

godt formål. 
 
NVV mener at det er svært viktig 

for Nes Verk som lokalsamfunn 
fortsatt å ha en barnehage i 

nærområdet. 
Foreldreundersøkelsen i 
kommunen viser at de fleste 

foreldre legger vekt på nettopp 
dette; at det finnes 

barnehageplass i nærområdet. 
Årsaken til dette er at det 
reduserer transporttid for barna 

til og fra barnehagen, samt at 
det bidrar til å gi de minste 

barna en sterkere tilhørighet til 
stedet de bor på. Barnehage i 
nærområdet gjør familiens 

logistikk lettere i en travel 
hverdag. 

 
NVV har notert av forslaget til 
barnehageplan for kommende 

fire år at det ved rullering av 
planen bør tas stilling til 

fremtidens barnehageløsning 
hva angår Grotten. Det heter 

bl.a. følgende i avsnittet 
«Morgendagens utfordringer»: 
«Grotten barnehage har behov 

for mer hensiktsmessige lokaler i 
fremtiden for å tilfredsstille 

kravene til driften. I dag leier 
kommunen lokalene til HIF, og 
erfaring tilsier at dette ikke er en 

optimal løsning. Lokalene ligger i 
et flomutsatt område, og dette 

har skapt driftsutfordringer ved 
at barnehagen har vært stengt i 
flere sesonger. En evt. ny 

barnehage i Holt området bør 
vurderes etter 2022.» 

 
NVV ber om følgende avklaringer 
knyttet til utsagnene over: 

(i) Hva konkret menes med 
«mer hensiktsmessige lokaler»? 

NVV vil peke på at lokalene til 
Grotten har vært tilpasset og 
tillempet barnehagedrift 

 

 
 

 
 
 

Barna som sogner til Holt 
skolekrets er fra et større 

geografisk område enn Nes 
Verk. Rådmannen ønsker en 
avklaring på fremtidig drift 

av Grotten barnehage etter 
ferdigstillelse av Bronsbu 

barnehage. Et alternativ kan 
være å flomsikre dagens 
lokaler. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Det er dialog mellom HIF og 
kommunen ang vedlikehold 

og behov for oppgradering 
for å tilfredsstille bl.a. 
forskrift om miljørettet 

helsevern og 
brannforskriften. 

 
 
 

 
 

 
Det har vært utfordringer for 
kommunen å være leietaker 
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gjennom mer enn 30 år. Inne-

areal pr. barnehageplass er 
større enn for mange av de 

andre barnehagene i kommunen. 
Bygget har også gymsal der 
barna kan få utfolde seg fysisk. 

(ii) Videre vises det til at erfaring 
med leie av lokalene (fra HIF) 

ikke er en optimal løsning. Betyr 
dette at kommunal 
barnehagedrift i leide lokaler 

som sådan 
ikke er optimalt, eller er det det 

konkrete leieforholdet mellom 
kommunen og HIF som ikke er 
optimalt? Dette blir hengende 

noe i luften for oss i NVV. 
 

(iii) NVV er enig i at Grotten 
barnehage ligger i et flomutsatt 
område, men er ikke kjent med 

at selve bygningen har blitt 
flomskadd. For å sette 

flomrisikoen i perspektiv, så bør 
det opplyses hvor mange og 
hvor langvarige driftsavbrudd 

som barnehagen har hatt 
gjennom f.eks. de siste 20 årene 

som følge av flomhendelser. 
Formuleringen 
«…driftsutfordringer ved at 

barnehagen har vært stengt i 
flere sesonger» blir upresis og 

misvisende etter NVVs 
oppfatning. Barnehage-enheten 

bes om å fremlegge fakta til 
støtte for politikerne som skal ta 
stilling til fremtidens 

barnehageplasseringer i 
kommunen. 

 
NVV ber om at det gjøres tydelig 
om kommunen satser videre på 

en kommunal barnehage på Nes 
Verk i årene som kommer. Vi 

synes formuleringen «En evt. ny 
barnehage i Holt området …» 
etterlater seg en god del 

usikkerhet. I den forbindelse 
tillater NVV å minne om at 

Grotten barnehage ble stiftet på 
privat initiativ og drevet privat i 
mer enn 20 år før kommunen 

overtok barnehagen. 
Forventningen ved kommunal 

overtakelse var naturlig nok at 
kommunen gjennom 
barnehagedriften ville satse 

hos HIF. Dette kan handle 

om at HIF sitt styre drives 
på dugnad av foreldre som 

blir skiftet ut hvert annet år. 
Kommunen er avhengig av 
kontinuitet/forutsigbarhet, 

og dette har dagens styre i 
HIF tatt tak i.  

 
Det fører til driftsutfordringer 
når lokalene er omgitt av 

vann selv om vannet ikke 
har trengt inn i bygningen 

enda (det var nære på ved 
forrige flom). 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Barna som sogner til Holt 
skolekrets er fra et større 

geografisk område enn Nes 
Verk. Rådmannen ønsker en 

avklaring på fremtidig drift 
av Grotten barnehage etter 

ferdigstillelse av Bronsbu 
barnehage. Et av alternativ 
kan være å flomsikre dagens 

lokaler. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dette blir ivaretatt i 
samarbeidet med HIF og 

kommunen. 
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videre på Nes Verk som et viktig 

lokalsamfunn i kommunen. 
 

NVV ber derfor om at kommunen 
foretar en nærmere 
mulighetsanalyse for Grotten 

barnehage der den ligger i dag – 
herunder hva som kreves av 

flom-sikring og andre 
tilpasninger for å sikre 
formålstjenlig barnehagedrift 

også i fremtiden. 
 

Videre ber NVV om å få delta på 
diskusjoner med kommunen om 
hvilke muligheter som finnes for 

fortsatt kommunal 
barnehagedrift på Nes Verk, 

enten dette skjer i Grottens 
nåværende lokaler eller på annet 
egnet sted i området. NVV er 

som sagt en forening for alle 
innbyggerne i området og derfor 

representativ til å kunne delta i 
slike diskusjoner. 

Rådmannen ønsker å ta 

stilling til dette etter 
ferdigstillelse av Bronsbu i 

2022.  
   

3 SU 
Skriverstu
a 

barnehage 

Kulepunkt 1 
Samarbeidsutvalget støtter 
vedtaket om å bygge ny 6 

avdelings barnehage på Bronsbu 
innen 01.08.22. 

 
Kulepunkt 2 
Samarbeidsutvalget støtter at 

Skriverstua, Villa Utsikten og 
eventuelt Bøklia barnehager 

flyttes til Bronsbu. 
 
Kulepunkt 3 

Samarbeidsutvalget anser det 
som fornuftig å selge lokalene til 

Skriverstua og Villa 
Utsikten da kommunen har 
mange bygg de skal 

vedlikeholde. 
 

Kulepunkt 4 og 5 
Samarbeidsutvalget støtter 
forslaget om å avvente avklaring 

angående Bøklia til etter 
 

Kulepunkt 6 
Samarbeidsutvalget støtter 

forslaget om å vente til etter 
2022 med å avgjøre hvor 
barnehagen i Holt skal 

lokaliseres. 
 

Kulepunkt 7 

 
I tråd med rådmannens 
forslag. 

 
 

 
 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 

 
 
 

 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 
 

 
 

 
 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 

 
 

 
I tråd med rådmannens 
forslag. 
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Etter flertallsvedtak, med 

stemmer 3 mot 1, går 
samarbeidsutvalget for alternativ 

1: «Mat tilberedes og serveres i 
barnehagene. Foreldrene betaler 
kostpenger. Satsen 

bør vurderes økt.»  
Foreldrerepresentantene 

presiserer at dette er avhengig 
av hvor mye kostpengene er 
tenkt å øke. Dersom satsen blir 

for høy er alternativet å ta med 
egen niste. Samarbeidsutvalget 

mener at det er viktig at barna 
får servert ernæringsmessig og 
variert mat i barnehagen, og at 

dette bør, som i andre 
institusjoner, tilberedes av 

fagkyndig personell. 
 
Kulepunkt 8 

Samarbeidsutvalget støtter å 
videreføre dagens fordelingen 

mellom kommunale og private 
barnehager 
 

Bemanning 
Samarbeidsutvalget mener at 

det må innføres en ordning med 
styrerassistent, eller 
merkantilt personal i barnehager 

med over 80 barn, og at dette 
må tas høyde for i 

økonomiplanen. 
 

 

 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 
 

 
 

 
Dette står beskrevet i 
avsnittet bemanning i 

barnehageplanen. 
 

 
 

 
 
 

 
 

4 SU 
Lyngbakke
n 

barnehage 
 

Kulepunkt 1 
SU støtter forslaget om å bygge 
ny 6 avdelings barnehage på 

Bronsbu som ferdigstilles innen 

1.8.2022. 
 

Kulepunkt 2 
SU støtter at Skriverstua, Villa 
Utsikten og eventuelt Bøklia 

barnehager flyttes til 
Bronsbu barnehage i august 

2022 
 

Kulepunkt 3 

SU støtter at lokalene til 
Skriverstua og Villa Utsikten 

selges etter innflytting i nye 
lokaler på Bronsbu. 

 
I tråd med rådmannens 
forslag. 

 
 

 
 
I tråd med rådmannens 

forslag. 
 

 
 

 
 
I tråd med rådmannens 

forslag. 
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Kulepunkt 4 
SU støtter at fremtidig drift av 

Bøklia barnehage avklares av en 
behovsprøving 
avhengig av barnetallet i 2022 
 

Kulepunkt 5 
SU støtter at lokalene til Bøklia 

beholdes foreløpig i kommunal 
eie som sikkerhetsventil for 

eventuell økning i barnetallet 
etter 2022 
 

Kulepunkt 6 
SU støtter at avklaring av hvor 

barnehagen i Holt området skal 
lokaliseres 

avgjøres etter 2022, ved neste 
rullering av barnehageplanen. 
Spesialskoletomta 

beholdes og øremerkes til dette 
formålet frem til endelig 

avklaring av 
barnehagelokalisering på Holt. 
 

Kulepunkt 7 
Det er ønskelig at 

problemstillingen med 
matservering eller medbrakt 
niste blir avklart i 

høringsprosessen. 
SU mener at det er ønskelig at 

det fortsatt serveres mat i 
barnehagene. 
Det er også ønskelig med en 

kjøkkenassistent for å forberede 
og tilberede ett 

ernæringsmessig godt mattilbud 
og ta oppvask og rengjøring. 
Dette for at 

personalet i grunnbemanning 

ikke bør gå fra barnegruppa for 
å gjøre disse ungene. 

Ved evt. nedskjæring eller er det 
frokost som kan være matpakke, 
men hovedsak 

ønskes det mat til alle måltider. 
 

Kulepunkt 8 
Ingen innvendinger mot å 
videreføre dagens fordeling 

mellom kommunale og 
private barnehager. 

 
Bemanning 
Det bør innføres styrerassistent 

når antall plasser overstiger 80. 

 

 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 
 

 
 

 
 
I tråd med rådmannens 

forslag. 
 

 
 
 

 
I tråd med rådmannens 

forslag. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
I tråd med rådmannens 

forslag. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 
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Se også kulepunkt 7 om at det 

er ønskelig med 
kjøkkenassistent. 

 

Dette er beskrevet i eget 

kapittel «bemanning». 

5 Kommune-
lege og 

Folkehelse
-

koordinato
r 

Gjengitt under overskriften 
«Folkehelse» 

Er tatt med i 
kommunestyresaken under 

overskriften «Folkehelse» 

6 SU 
Villa 
Utsikten 

barnehage 

Matservering 
Alt. 1: Mat tilberedes og 
serveres i barnehagene. 

Foreldrene betaler kostpenger. 
Satsen bør vurderes økt. 

Alt. 2: Barna tar med niste til 
alle måltider. 
Su ønsker at alternativ 1 skal 

videreføres, selv om dette 
medfører endringer i kostpenger. 

Su foreslår at barna eventuelt 
kan ha med niste til frokost, men 
at hovedmåltidet og 

ettermiddagsmåltidet bør 
serveres i barnehagen. 

 
Privat – kommunal drift 
Su ønsker å videreføre dagens 

fordeling mellom kommunale og 
private barnehager. 

 
Kvalitet 
Det er viktig at det er 

tilstrekkelig antall ansatte i 
forhold til barnegruppa til enhver 

tid, i alle kommunens 
barnehager. 

I barnehager med 80 barn eller 
fler er det vanlig praksis å ha en 
styrerassistent, eller merkantilt 

personale. Dette bør etterfølges 
også i Tvedestrand kommune. 

 
Morgendagens utfordringer 
Skriverstua, Villa Utsikten og 

evt. Bøklia barnehager skal 
flyttes til nytt barnehagebygg på 

Bronsbu i 2022. Su støtter. 
 
Su støtter de resterende 

kulepunktene under 
konklusjoner i planen. 

 

 
 
 

 
 

 
I tråd med rådmannens 
forslag. 

 
 

 
 
 

 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 
 

 
 

 
 
Dette er beskrevet i eget 

avsnitt «bemanning» i 
barnehageplanen. 

 
 

 
 
 

 
 

 
I tråd med rådmannens 
forslag. 

 
 

 
 
 

7 Foreldre-
represen-

tantene i 
SU 

Grotten 

Samlet vurdering av 
barnehagebyggene 

 
Som kommentar på avsnittet om 

«Det er behov for å se på 
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Barnehage alternativ plassering for Grotten 

barnehage. Den er plassert i et 
flomutsatt område, og har ved 

flere anledninger vært stengt 
pga. flom. Dette skal avklares 
etter 2022 når en ser hvordan 

behovet er etter at barnehagen 
på Bronsbu er tatt i bruk».  

Foreldrerådet og 
foreldrerepresentanter av SU 
mener at dette er en avklaring 

som må gjøres med en gang. 
Barnehagens brukere og ansatte 

må kunne utfolde seg og utvikle 
seg hele tiden.  
 

Da eier av bygget, HIF (og 
kommunen) ikke vil gjøre noen 

utbedringer med barnehagens 
lokaler før den framtidige 
plasseringen av barnehagen er 

avklart, så er dette helt klart noe 
det er behov for å avklare nå og 

ikke om 4 år. Et godt, 
forutsigbart og stabilt 
barnehagetilbud i nærområdet er 

det SU og foreldrerådet ønsker 
seg. Dette vil ha stor betydning 

for den videre utviklingen av Nes 
Verk og Holt. 
 

2. Morgendagens 
utfordringer 

Som kommentar på avsnittet 
«Grotten barnehage har behov 

for mer hensiktsmessige lokaler i 
fremtiden for å tilfredsstille 
kravene til driften. I dag leier 

kommunen lokalene til HIF, og 
erfaring tilsier at dette ikke er en 

optimal løsning. Lokalene ligger i 
et flomutsatt område, og dette 
har skapt driftsutfordringer ved 

at barnehagen har vært stengt i 
flere sesonger. En evt. ny 

barnehage i Holtområdet bør 
vurderes etter 2022.», mener 
foreldrerådet at her må gjøres 

noe umiddelbart. Brukerne av 
Grotten og de ansatte må 

ivaretas nå, og vi kan ikke vente 
helt til 2022 med å vurdere 
dette. I tillegg til svar på 

vurdering av Grottens 
barnehagebygg (kommentar 1) 

ønsker foreldrerådet og Su at 
barnehagen flomsikres 

 

 
 

 
 
 

 
 

Rådmannen opprettholder 
forslaget om at dette 
avklares etter at ny 

barnehage på Bronsbu er 
tatt i bruk i 2022. 

 
 
 

Dette er en påstand 
rådmannen ikke 

gjenkjenner. Det er dialog 
mellom HIF og kommunen 
vedrørende 

vedlikeholdsbehov. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Sikring av bygg og anlegg 
vurderes til å være utleiers 

ansvar i nær dialog med 
kommunen som leietaker. 

 
Det har vært utfordringer for 
kommunen å være leietaker 
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(pumpehus) og ivaretas 

umiddelbart.  
 

 
Foreldrerådet oppfordrer også 
kommunen til å få et bedret 

forhold til HIF som står som 
eiere av bygget, og ordne opp i 

evt. misforståelser og uklare 
avtaler. 
 

      
 

 
 
 

          
Som kommentar på at det er fire 

alternativer for videre 
barnehagedrift i Holtområdet 
etter 2022 så støtter ikke SU og 

foreldrerådet punkt nr. 3; 
«Bruke lokalene til Bøklia 

barnehage. Lokalene kan tas i 
bruk umiddelbart.» Dette bør 
skrinlegges snarest da det 

overhodet ikke er et alternativ 
for noen av brukerne av Grotten 

barnehage. 
 
4. Matservering 

Foreldrerådet og foreldrene i SU 
ønsker at ordningen med 

matpenger består og at det ikke 
innføres niste i barnehagen. 

 
 
 

hos HIF. Dette kan handle 

om at HIF sitt styre drives 
på dugnad av foreldre som 

blir skiftet ut hvert annet år. 
Kommunen er avhengig av 
kontinuitet/forutsigbarhet, 

og dette har dagens styre i 
HIF tatt tak i.  

 
 
Fremtidig drift av Bøklia 

barnehage skal ikke 
besluttes i denne 

barnehageplanen, men ved 
rullering i 2022. 
 

 
 

 
 
 

 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 

 Ansatt-
representa

nt-ene i 
SU i 
Grotten 

barnehage 

Kulepunkt 1:  
Støtter vedtaket om å bygge ny 

6 avdelings barnehage på 
Bronsbu innen 01.08.22. 
 

Kulepunkt 2:  
Støtter at Skriverstua, Villa 

Utsikten og eventuelt Bøklia 
barnehager flyttes til Bronsbu. 
 

Kulepunkt 3: 
Støtter at lokalene til Skriverstua 

og Villa Utsikten selges etter 
innflytting i nye lokaler på 

Bronsbu. 
 
Kulepunkt 4: 

Støtter at avklaring av lokalene 
til Bøklia kommer etter 

 
I tråd med rådmannens 

forslag. 
 
 

 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 
 

 
 

 
I tråd med rådmannens 

forslag. 
 
 

 
 



19/9 Barnehageplan 2019-2023 - 19/10011-1 Barnehageplan 2019-2023 : Barnehageplan 2019-2023

Dokumentnr.: 19/10011-1  side 11 av 18 
 

behovsprøving avhengig av 

barnetallet etter 2022. 
 

Kulepunkt 5:  
Støtter at Bøklia barnehage 
beholdes foreløpig i kommunal 

eie som sikkerhetsventil for 
eventuell økning i barnetallet 

etter 2022. 
 
Kulepunkt 6: 

Støtter at avgjørelse kommer 
etter 2022 om hvor barnehagen i 

Holt skal lokaliseres. 
Vi vil likevel presisere at det er 
viktig at nødvendig vedlikehold 

blir gjort i mellomtiden i Grotten 
barnehage. Vi ønsker å tilby en 

god og kvalitetssikret 
barnehage, derfor MÅ gjerder 
være trygge og sikret, skjerming 

av sol må på plass, parkering av 
biler om vinteren må være bedre 

enn det er i dag, uteområdet må 
være skjermet for stort snøfall 
og det må sikres for flom. 

 
Kulepunkt 7: 

Problemstillingen vedrørende 
matservering:  
Vi ser verdien av å tilby god mat 

i barnehagen. Vi er enige om at 
det foregår god læring og nyttig 

samvær rundt et måltid. 
MEN, vi ser med den 

bemanningen vi har i dag, og 
heller ingen lagringsplass til mat, 
at matservering i barnehagen 

byr på mange utfordringer. Det 
blir rett og slett en tidstyv for 

oss. Vi bruker mye 
voksenressurs på matbestilling, 
kjøre for å hente matvarer, 

oppfølging med å tilby 
næringsrik mat og følge 

retningslinjer fra 
helsedirektoratet til enhver tid, 
dekke til og rydde av måltider, 

og holde det til enhver tid renslig 
der det blir servert mat. Skal det 

serveres og lages mat i 
barnehagen bør det være en 
egen ansatt til disse oppgavene. 

 
Kulepunkt 8: 

Støtter å videreføre dagens 
fordeling mellom kommunale og 
private barnehager. 

I tråd med rådmannens 

forslag. 
 

 
 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 

 
 
 

 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
I tråd med rådmannens 

forslag. 
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8 Foreldre- 

rådet 
Grotten 
barnehage 

Et godt, forutsigbart og stabilt 

barnehagetilbud er en helt 
nødvendig forutsetning for at 
barnefamilier skal velge å 

bosette 
seg i Holt skolekrets. Enten det 

er de nye byggefeltene på Nes 
Verk, eller i andre områder av 
skolekretsen.  

 
Det er bred enighet 

om at Bøklia ikke er et alternativ 
for denne delen av kommunen. 
Vi har også behov for at det tas 

avgjørelser om fremtidig 
barnehageplassering, slik at 

både lokalsamfunnet og 
enkeltfamilier 

kan planlegge for fremtiden. 
 
Den gjeldene Barnehageplanen 

for 2015-2019 beskriver at det 
er 

underdekning i Holt skolekrets. 
Her skrives det også om 
forventet 

befolkningsvekst i forbindelse 
med utbygging av E18 som kan 

øke 
presset på barnehageplasser i 
området. Da er det med undring 

vi leser utkastet til den nye 
barnehageplanen, hvor 

fremtidstroen er vesentlig mer 
pessimistisk. Her står det på 
side12 at:  

 
«Avklaringen for Holt området vil 

en komme tilbake til når 
barnehagen på Bronsbu er 
ferdig. En må se dette i lys av 

effekten fra ny E18 og ny 
videregående skole. Det er det 

fremtidige barnetallet som vil 
være avgjørende for 
beslutningen.» 

 
Vi mener dette er en passiv 

holdning for en kommune å ha. 
Dette bør 

heller vris på slik at man tenker: 
- Kommunen kan påvirke det 
fremtidige barnetallet ved å tilby 

gode barnehager geografisk 
spredt i kommunen! 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Rådmannen opprettholder 
forslaget om at dette 

avklares etter at ny 
barnehage på Bronsbu er 
tatt i bruk i 2022. 

 
 

 
 

 
Situasjonen har endret seg, 
og det har vært en nedgang 

i barnetallet også for Holt 
skolekrets de siste to årene. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Rådmannen opprettholder 

forslaget om at dette 
avklares etter at ny 
barnehage på Bronsbu er 

tatt i bruk i 2022. 
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Barnehageplanen viser også til 

SSBs befolkningsprognoser. 
Prognosene viser at nedgangen 

man har sett i barnetallet for de 
siste 10 årene vil stoppe opp. 
Det er relativt stabile barnetall 

frem 
til 2030, og en svak nedgang 

mot 2040. Alle prognoser blir 
mer 
usikre jo lengre frem i tid man 

ser, og vi mener det i forhold til 
barnehager er mest 

hensiktsmessig å fokusere på 
kort- og mellomlang utvikling.  
 

Befolkningsprognosene tar heller 
ikke, som det også skrives, 

høyde for lokale forhold. Effekter 
av 
flyttingen av E18 med mulighet 

for nye tomter og boligarealer er 
ikke hensyntatt. Allerede nå ser 

vi f.eks. hvordan hus etter hus 
ved dagens E18 pusses opp og 
gjøres til attraktive 

familieboliger. 
Tvedestrand kommune ønsker å 

tiltrekke seg flere innbyggere, og 
slik 
vi forstår det, gjerne unge i 

etableringsfasen. Det er et stort 
potensiale for befolkningsvekst i 

denne delen av kommunen. 
Barnehage i nærmiljøet er 

vesentlig for at unge mennesker 
skal velge å bosette seg et sted. 
For barna, og ikke minst de 

ansatte, som allerede er i 
barnehagen er det 

også viktig med en forutsigbar 
fremtid.  
 

Usikkerhet knyttet til hva som 
skjer med Grotten vil gjøre at 

hverken HiF eller kommunen 
gjør 
investeringer eller forbedringer 

fordi man venter på fremtidige 
avgjørelser. Det er uheldig å la 

en frivillig organisasjon og 
foreldre som 
jobber dugnad for idrettslaget 

leve i limbo i mange år fordi man 
ikke 

vet hva som vil skje med 
leieavtalen. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Rådmannen anbefaler at det 
avventes hvilken effekt ny 
E18 vil få for 

befolkningsutviklingen i 
Holtområdet.  

Rådmannen opprettholder 
forslaget om at dette 
avklares etter at ny 

barnehage på Bronsbu er 
tatt i bruk i 2022. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Det foreligger en leieavtale 
med HIF frem til 2023. Det 

er dialog mellom HIF og 
kommunen vedrørende 
vedlikeholdsbehovet.  

 
 

 
 
 

 
 

 
Barnehagen ved Bronsbu er 
vedtatt ferdigstilt 1.8.2022. 

J.fr. gjeldende økonomiplan. 
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Det er også såpass mange 

usikkerhetsmomenter i 
kommuneøkonomien som gjør at 

det vi ikke vet når den nye 
barnehagen i sentrum blir 
ferdigstilt. Det er derfor svært 

uheldig at avgjørelser knyttet til 
Holt skolekrets må vente i uvisse 

på dette. Behovet for trygghet 
og forutsigbarhet koster det ikke 
kommunen noe å signalisere 

gjennom barnehageplanen. 
 

Det er ulike oppfatninger av hva 
som er optimal plassering av 
kommunens barnehager. 

Uavhengig av dette er 
avsenderne enige om at 

det må være en barnehage i 
området. Det er det viktigste! 
Det kan 

være i Grotten, i andre egnede 
lokaler på Nes Verk, eller andre 

steder i Holt.  
 
I det siste har det også åpnet 

seg en ny mulighet når Holt 
Landbruksskole flytter. 

Flyttingen frigir ulike bygninger, 
og åpner opp 
for spennende muligheter for en 

barnehage i nærheten til dyr, 
fine 

turområder og i mer egnede 
lokaler enn Grotten har. Her har 

fylkeskommunen bedt om 
innspill og det er trolig mulig å få 
til en 

økonomisk gunstig avtale i 
forhold til leie/overtakelse. Vi 

ber om at 
ulike muligheter vurderes 
nøyere. 

 
Vi mener uansett at Bøklia ikke 

er et alternativ for Holt 
skolekrets. For 
det første gir denne lenger 

reisevei for de aller fleste barna 
og 

foreldrene. For det andre mener 
vi uteområdene rundt Bøklia er 
vesentlig dårligere enn de man 

har i Grotten ved Nes Verk i dag, 
eller i 

andre områder i Holt. For det 
tredje er vi uenig i argumentet 
om at 

I tråd med rådmannens 

forslag. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tas inn i barnehageplanen 
som et forlag til mulig 

alternativ. 
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Bøklia blir mer tilgjengelig med 

ny E18, da svært mange i 
området 

fortsatt vil ha kortere reisevei 
ved å kjøre på den gamle E18, 
fremfor å 

kjøre via Grendstøl. 
 

Helt konkret foreslår vi følgende 
endringer i de faglige 
vurderingene på 

side 12: 
- 1. Bygge nytt bygg på 

spesialskoletomta på Holt. 
- 2. Bygge om Holt skole sine 
lokaler ved eventuell 

samlokalisering av 
skolene i 2023. Dette 

alternativet vil kreve omfattende 
ombygging før 
det eventuelt kan tas i bruk. 

- 3. Bruke lokalene til Bøklia 
barnehage. Lokalene kan tas i 

bruk 
umiddelbart 
- 4. Forlenge leieavtalen med 

HIF x antall år forutsatt at 
tilfredsstillende flomsikring kan 

oppnås. 
- 5. NYTT: Vurder andre 
eksisterende lokaler i Holt 

skolekrets, som 
f.eks. ledige bygninger på Holt 

landbruksskole som følge av 
flyttingen til Mjåvann.  

 
Ved å benytte og tilpasse 
eksisterende lokaler kan man få 

en rimeligere og raskere løsning 
enn alternativene over. 

 

 

 
Tas inn i barnehageplanen 

som et forlag til mulig 
alternativ. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

9 SU i Bøklia 
barnehage 

Kulepunkt 1  
SU støtter forslaget om å bygge 

ny barnehage på Bronsbu. 
Ferdigstilles innen 1.8.2022.  

 
Kulepunkt 2  
SU støtter at Skriverstua og Villa 

Utsikten flyttes til Bronsbu 
barnehage i 2022. SU ønsker 

imidlertid å bevare Bøklia 
barnehage slik den er nå. SU ser 

behovet for å bevare en liten 
barnehage blant de store 
barnehagene. Dette er en 

flertallsinnstilling.  
 

Kulepunkt 3  

 
I tråd med rådmannens 

forslag. 
 

 
 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 
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SU støtter salg av lokalene til 

Skriverstua og Villa Utsikten 
etter innflytting i nye lokaler på 

Bronsbu.  
 
Kulepunkt 4 og 5  

SU ønsker fortsatt drift av Bøklia 
barnehage etter 2022. (Ref. 

kulepunkt 2.) De mener videre 
det vil være grunnlag for 
barnehagen med tanke på nytt 

byggefelt på Bergsmyr, og ny E-
18. Dette er en 

flertallsinnstilling. 
  
Kulepunkt 6  

SU støtter forslaget om å vente 
til etter 2022 med å avgjøre 

hvor barnehagen på Holt skal 
lokaliseres.  
 

Kulepunkt 7  
På spørsmål om matservering i 

barnehagen kontra medbrakt 
niste, stemte samtlige for 
ordningen med fortsatt 

matservering i barnehagen.  
SU påpeker samtidig at maten 

må være sunn og variert, og 
ikke bør ta tid bort fra barna. SU 
etterspør en 

kjøkkenassistent/kokk som kan 
ordne med matstellet i 

barnehagen. 
  

Kulepunkt 8  
SU har ingen innvendinger mot å 
videreføre dagens fordeling 

mellom kommunale og private 
barnehager.  

 
Bemanning  
I barnehager med 80 barn eller 

fler er det vanlig praksis å ha en 
styrerassistent, eller merkantilt 

personale. SU mener dette også 
bør gjelde for Tvedestrand 
kommune.  

 

 

I tråd med rådmannens 
forslag. 

 
 
 

 
I tråd med rådmannens 

forslag. 
 
 

 
 

 
 
 

 
I tråd med rådmannens 

forslag. 
 
 

 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

I tråd med rådmannens 
forslag. 
 

 
 

 
Dette er beskrevet i eget 
kapittel «bemanning». 

 

 
 

Tidligere vedtak 
Gjeldende barnehageplan 

 

 
Lovverk og overordnede retningslinjer 

Det vises til vedlegg til barnehageplanen: 
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Barnehagelova 

Rammeplanen 
Forskrift om tilskudd til private barnehager 
Forskrift om pedagogisk bemanning 

Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage 
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 

Forskrift om familiebarnehager 
 
Økonomi 

I gjeldende økonomiplan er det vedtatt å bygge en ny 6 avdelings barnehage på 
Bronsbu til erstatning for Skriverstua, Villa Utsikten og eventuelt Bøklia barnehager. 

Kostnadsrammen i 2018-priser er 58 mill. kr inkl. mva. med ferdigstillelse 1.8.2022. 
 

Folkehelse 
Høringsinnspill fra folkehelsekoordinator og kommunelege: 
 

«God kvalitet i barnehagen er viktig for læring, trivsel og helse og et viktig bidrag til 
en god og trygg oppvekst. Det er derfor positivt at kommunen bygger ny stor 

kommunal barnehage som vil bidra til å fremme god kvalitet og god 
barnehagedekning. I et folkehelseperspektiv varsler dette satsing på barn og er i tråd 
med nasjonale føringer på Folkehelseområdet. Ny barnehage vil også ha gode 

forutsetninger for å kunne ivareta kravene i forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. (også kalt barnas miljølov). Det er viktig at bygg/lokaler 

blir tilrettelagt for barn med funksjonsutfordringer. 
 
Folkehelsekoordinator og kommunelege mener at det ideelle er at barna får servert 

mat, som best kan sikre lik og sunn mat til alle barna. 
Mat og måltider i barnehagen har stor betydning for barnas kosthold og matvaner, og 

dermed helse. Kostholdsvaner etableres tidlig i livet og har en tendens til å vedvare. 
Barnehagen som universell arena har dermed et stort ansvar for å bidra til å etablere 
gode kostvaner og således til folkehelsen. 

Det vises derfor til de viktigste rådene i Helsedirektoratets nasjonale faglige 
retningslinjer om mat og måltider i barnehagen: 

Barnehagen må tilrettelegge for minst tre faste måltider om dagen, enten medbragt 
eller servert mat. Barna må få god til tid til å spise, minst 30 minutter. Maten skal 
være variert og i tråd med Helsedirektoratets kostråd. Barnehagen må servere 

grønnsaker, frukt eller bær hver dag. Barna må få tilbud om enten lett- eller skummet 
melk eller vann til måltidene og vann må være tilgjengelig hele tiden. Servering av 

kaker, is, kjeks, saft og lignende bør begrenses og godteri, snacks og brus bør 
unngås. 
 

Til slutt vurderer vi at det må være et klart skille mellom evt. matlaging som aktivitet 
og den daglige matserveringen.» 

 
 
Alternative løsninger og konsekvenser 

Redigering av barnehageplanen 
Det er tatt en gjennomgang og oppdatering av alle lenker som er lagt ved i planen. 

Veiledere som er utarbeidet etter at høringsforslaget ble lagt ut er tatt med i den 
endelige planen. 

 
Ny barnehage på Bronsbu 
Det er bred oppslutning i høringsuttalelsene vedrørende bygging av ny barnehage på 

Bronsbu til erstatning for Skriverstua, villa Utsikten og eventuelt Bøklia barnehager. 
 

Fremtiden for lokalene til Skriverstua-, Villa Utsikten og Bøklia barnehager 
I høringsprosessen er det bred støtte for å selge lokalene til Skriverstua og Villa 
Utsikten.  
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Det er noe delt oppfatning av hva som er hensiktsmessig bruk av lokalene til Bøklia 
barnehage. Høringsuttalelsen fra foreldreutvalget i Grotten barnehage er imot at 
bygget skal benyttes til erstatning for lokalene Grotten barnehage disponerer i dag. 

Rådmannen mener det er fornuftig å ikke selge lokalene til Bøklia barnehage før en 
ser utviklingen i barnetallet etter 2022. 

 
Lokalisering av barnehage i Holt området 
Det er kommet høringsuttalelser fra foreldreutvalget i Grotten barnehage og Nes Verk 

Vel (gjengitt i tabellen over).  
Det blir pekt på et alternativ 5 for lokalisering; lokalene til Holt landbruksskole. 

Rådmannen ønsker å ta dette med i planen som et mulig fremtidig alternativ. 
 

Det er også et ønske fra foreldrerådet og Nes Verk Vel om at det ikke ventes til å 
vente til etter 2022 med endelig avklaring på lokalisering av barnehage i Holtområdet. 
Rådmannen anbefaler ikke å fremskynde denne avgjørelsen. Dette med bakgrunn i en 

nedgang i barnetallet og dermed usikkerhet om størrelsen på behov for 
barnehageplasser. Kommunens fremtidige økonomiske rammevilkår er usikre. 

Gjeldsbyrden øker, og handlingsrommet synker.  
 
Det er pr i dag en god dialog med styret for HIF, og vi er omforent om en leiekontrakt 

som varer frem til 2023. 
Kommunen og HIF er i dialog om hvilke driftsutfordringer som er med bygget som i 

dag benyttes av Grotten barnehage.  
 
Matservering 

Det er tatt hensyn til høringsinnspill vedrørende matservering i de kommunale 
barnehagene. Dette innebærer at dagens ordning med at det serveres mat til alle 

måltider videreføres. I budsjettprosessen for 2020 må det tas en vurdering av en 
økning i satsen for kostpenger.  
 

Kommunal – privat drift 
Det er bred enighet i høringsuttalelsene om at dagens fordeling mellom kommunale 

og private barnehager videreføres. 
 
Bemanning 

Det pekes på fra Utdanningsforbundet og SU i alle de kommunale barnehagene at det 
må være en forsvarlig bemanning. Særlig viktig er det at det sikres en assisterende 

styrer i barnehager store barnehager.  
 
 

Konklusjon 
 

Forslag til barnehageplan 2019 – 2023 vedtas slik den foreligger, justert for noen 
endringer etter høringsrunden.  
 

 
Tvedestrand, 07.05.2019 

Rådmannen 
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Innledning 
Barnehagen regnes som det første leddet i utdanningsløpet. Barnehagen skal være en pedagogisk 
tilrettelagt virksomhet som skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
I Tvedestrand har vi seks private og fem kommunale barnehager. 

Mål for planen 

Hovedmål: 
 Oversikt over dagens barnehagebygg og kapasitet 

 Avklare hvor mange barnehageplasser det er behov for i Tvedestrand kommune 

 Avklare hvor eventuelt nye barnehageplasser skal bygges 

 Avklare eventuelt tidspunkt for bygging av nye barnehageplasser 

 Avklare organisering av matservering i de kommunale barnehagene 

Prosess og planstruktur 
Barnehageplanen er utarbeidet av enhetsleder barnehage i samarbeid med styrerne i de kommunale 

og private barnehagene. 

Planutkastet foreslås sendt ut på høring til følgende instanser: 

 Samarbeidsutvalgene i kommunale og private barnehager 

 Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta 

 Folkehelsekoordinator 

Høringsfrist 10 mai 2019. Planutkastet legges også ut på kommunens nettside. 

Livsløpskomiteen blir orientert om utkastet i møte den 2. april 2019. 

Utviklingsalternativer barnetall  
 Antall barn og unge i Tvedestrand kommune (aldersgruppen 0-19 år) har blitt gradvis redusert de 
siste årene, fra 1 462 i 2010 til 1 369 i 2017. Dette er en nedgang på 6,4 %. Nedgangen i 
aldersgruppen 0-5 år er markant.  
 
Tabellen viser antall barn i aldersgruppen 0-5 år de siste 10 årene: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

373 379 391 402 410 406 391 390 376 347 335 
 
 

Prognoser 
Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i juni 2018 prognoser for folketallet i landets 
kommuner i 2040. Bakgrunnen for prognosene er dagens folketall, samt forutsetninger om 
de demografiske komponentene; framtidig fruktbarhet, dødelighet, innenlandske flyttinger 
og inn- og utvandring. Med ulike forutsetninger om disse komponentene er det lagd 
prognoser ut fra hvor stor folkevekst det blir i landet totalt. For Tvedestrand har en følgende 
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prognose for 2040: 

 6.000 innbyggere ved hovedalternativet for nasjonal vekst (midlere alternativ). 

 5.700 innbyggere ved lav nasjonal vekst. 

 6.300 innbyggere ved høy nasjonal vekst. 

For gruppa 0 – 5 år er det følgende prognose: 

Prognose Barn 0 – 5 år 

01.01.2020 339 

01.01.2030 323 

01.01.2040 295 

 

Forutsetningene bygger på historiske data og nasjonale utviklingstrekk, og ikke på lokale 
forventninger. For Tvedestrand betyr det at den forventede positive utviklingen med 
bakgrunn i ny E18 og ny videregående skole ikke er hensyntatt. Denne situasjonen gir en usikkerhet 

rundt planlegging av barnehagetjenesten i årene fremover. 

 

 

 

 

 

Presentasjon av barnehagene 

Bjørkenes familiebarnehage 
Bjørkenes familiebarnehage har stort fokus på dyr og natur. Barnehagen har nybygde lokaler og flott 

beliggenhet med skog og vann rett utenfor. Der er geiter, høner og griser.  

 

Eier: Marianne Hovland Larsen

Hjemmeside: Facebook: Bjørkenes familiebarnehage

Godkjente plasser: 5

Adresse: Holtsveien 727, 4900 Tvedestrand

Areal inne: 60m2

Areal ute: 34 mål

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift
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Blåbærskogen Naturbarnehager AS 
Blåbærskogen Naturbarnehage ble bygget i 2013 på Glastadheia som er et boligområde tilrettelagt 
for familier. I Blåbærskogen Naturbarnehage er det lyse flotte tema rom som innbyr til lærerik og 
spennende lek.  
 

 

Bøklia barnehage 
Barnehagen ble bygget i 1990. Den er delt inn i to avdelinger med ett fellesrom og kjøkken. Alt er på 

en flate, noe som gjør den oversiktlig og funksjonell.  

Utearealet har godkjente lekeapparater, husker, sklie, sandkasse og uteleker. Lekeplassen er delt inn 

i tre inngjerdede områder som gir rom for gruppedeling og utfordringer tilpasset alder og 

mestringsnivå. Barnehagen ligger også i nær tilknytning til skogen og fine turområder, samt et av 

kommunens nye byggefelt. 

 

Eier: Siv Iren Eilertsen

Hjemmeside: www.blåbærskogen-naturbarnehage.no

Godkjente plasser: 18

Adresse: Grethes vei 2, 4900 Tvedestrand

Areal inne: 102 m2

Areal ute: tomt på ca 2 mål

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift

Eier: Tvedestrand kommune

Hjemmeside: www.tvedestrandbarnehagene.no

Godkjente plasser: 41

Adresse: Bergsmyr vest, Bøklia 10, 4900 Tvedestrand

Areal inne: 145 m2

Areal ut: ca 2000m2

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift
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Grotten barnehage 
Grotten barnehage er plassert i naturskjønne omgivelser på Nes Verk. Det er tilgang til grillhytte, 

akebakker og skiløyper, fotballbane og turstier. Barnehagen leier lokaler av Holt Idrettsforening. Det 

er en stor gymsal i sentrum av bygget. Dette rommet brukes til motoriske aktiviteter. 

 

 

Knatten barnehage 
Barnehagen er Tvedestrands eldste, og ble startet opp i 1978.  Naturen er tett innpå barnehagen som 
ligger midt mellom skog og sjø. Barnehagen har mange små rom til lek og aktiviteter. 
 

 

 

Eier: Tvedestrand kommune

Hjemmeside: www.tvedestrandbarnehagene.no

Godkjente plasser: 36

Besøksadresse: Jacob Aallsvei 84. 4934 Nes Verk

Areal inne: 210m2

Areal ute: 358 m2

Bygget er ikke tilpasset fremtidens barnehagedrift, og er 
plassert i et flomutsatt område nær Storelva

Eier: Privat foreldreeid 

Hjemmeside: www.knattenbarnehage.no

Godkjente plasser: 36

Adresse: Gjevingveien 123 , 4912 Gjeving

Areal inne: 143 m2

Areal ute: 

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift
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Lyngbakken barnehage 
Lyngbakken barnehage ble bygget i 1991 og utvidet etter dette. Barnehagen ligger fint plassert ved 

siden av Lyngmyr skole og Lyngmyrhallen. Det er et stort lekeområde ute med sykkelplass, husker, 

sandkasser og mye kupert terreng som brukes til lek. 

 

 

Læringsverkstedet Fjellhulen 
Barnehagen ligger med utsikt over Songevann. Fokusområdet er natur, og barnehagen har en 

eventyrskog som brukes flittig. 

 

Eier:Tvedestrand kommune

Hjemmeside: www.tvedestrandbarnehagene.no

Godkjente plasser: 117

Besøksadresse: Ramsdalsveien 4, 4900 Tvedestrand

Areal inne: 446,6m2

Areal ute: 3680 m2

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift

Eier: Læringsverkstedet

Hjemmeside: www.laringsverkstedet.no

Godkjente plasser: 50

Adresse:Sliperikleiva 2, 4909 Songe

Areal inne: 200 m2

Areal ute: 2118 m2

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift
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Napen familiebarnehage 
Napen er en liten familiebarnehage. Barna blir som en søskenflokk da det ikke er mer enn 5 barn 

tilstede pr dag og barna blir fort en del av familien på Napen. Vi har eget kjøkken og lekerom for 

barnehagen. Barnehagen har skogen som nærmeste nabo.  

 

Sandøya barnehage 
Barnehagen er lokalisert i en stor eldre villa sammen med skolen. Lekeplassen er midt i naturen med 

naturlige lekeområder. 

 

 
 

Eier: Ingunn Nodland

Godkjente plasser: 5

Adresse: Solbergveien 104, 4934 Nes Verk

Areal inne:  41 m2 

Areal ute: 1000 m2

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift

Eier: Vestre Sandøya barnehage SA

Hjemmeside: www.sandoya.no/sandoyabarnehage

Godkjente plasser: 20

Adresse: Østegårdveien 3, 4915 Vestre Sandøya

Areal inne: 83 m2 + fellesarealer vi deler med skolen. 

Areal ute: ca 2 mål (lekeplassen)

Bygget og utearealet er egnet for barnehagedrift
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Skriverstua barnehage 
Skriverstua ligger midt i hjertet av Tvedestrand sentrum med kort avstand til by- fasiliteter. 

Utelekeplassen har et koselig hagepreg med gress, trær og andre vekster. I tillegg inneholder 

lekeplassen tradisjonelle barnehageinstallasjoner som sandkasser, klatrestativer mm. 

 

 

Villa Utsikten barnehage 
Barnehagen holder til i en gammel villa bak kirka i Tvedestrand sentrum. Uteområdet har lekeplass 
og en gammel eplehage med utsikt over Tvedestrandsfjorden. 
 

 

Eier: Tvedestrand kommune

Hjemmeside: www.tvedestrandbarnehagene.no

Godkjente plasser: 36

Besøksadresse: Arne Garborgsvei 8, 4900 Tvedestrand

Areal inne: 250 m2

Areal ute: 1360 m2

Bygget er upraktisk, og ikke tilpasset fremtidens barnehagedrift

Eier: Tvedestrand kommune

Hjemmeside: www.tvedestrandbarnehagene.no

Godkjente plasser: 30 

Adresse: Middelskoleveien 13, 4900

Areal inne: 200 m2

Areal ute: 770 m2

Bygget er upraktisk, og ikke tilpasset fremtidens barnehagedrift
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Samlet vurdering av barnehagebyggene 
Som vist over har vi totalt 394 godkjente barnehageplasser i kommunen.  

66 % av barna har barnehageplass i kommunale barnehager, og 34 % av barna har barnehageplass i 
private barnehager. 
 
Barn i alderen 3-6 år bruker en barnehageplass, mens barn i alderen 0-2 år bruker 2 
barnehageplasser. I budsjettet for 2019 er det beregnet at 362 barnehageplasser er i bruk. 
Dette innebærer at det er en ledig kapasitet totalt i kommunen på 32 barnehageplasser. Disse er 
fordelt på barnehagene på Sandøya, Songe og i sentrum.  
 
Som vist i oversikten over er det behov for å erstatte eldre mindre hensiktsmessige bygg i sentrum. 
Disse byggene krever betydelig oppgradering dersom de ikke erstattes. Dette løses ved å bygge ny 
barnehage på Bronsbu til erstatning for minimum 2 barnehager i sentrum; 
Skriverstua og Villa Utsikten barnehager. Byggene kan selges. 
 
Dersom vi også flytter Bøklia barnehage til nye lokaler på Bronsbu, har vi om lag samme antall 
barnehageplasser i kommunen som vi har i dag. Bøklia kan stenges midlertidig om barnetallet ikke 
øker fra dagens nivå når barnehagen på Bronsbu står klar i 2022. Det foreslås foreløpig å beholde 
Bøklia som en sikkerhetsventil for å kunne ta unna for eventuell økning i barnetallet. Bygget bør ikke 
selges i planperioden da en kan se for seg at det kan bli behov for å utvide kapasiteten. Avklaring om 
videre drift av denne barnehagen gjøres i neste barnehageplan. 
 
Det er behov for å se på alternativ plassering for Grotten barnehage. Den er plassert i et flomutsatt 
område, og har ved flere anledninger vært stengt pga flom. Dette skal avklares etter 2022 når en ser 
hvordan behovet er etter at barnehagen på Bronsbu er tatt i bruk. 

Kvalitet  
Barnehageenheten har utarbeidet en Kvalitetsplan som beskriver hvordan de kommunale 

barnehagene jobber for å nå kommunens visjon «Aktiv hverdag – trygg fremtid». Barnehagen 

skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. Barnehagen når de fleste barn på tvers av sosiale skillelinjer og har som ambisjon å 

kompensere for sosiale ulikheter. Det gjøres ved å gi alle barn, ut fra deres forutsetninger, 

basiskunnskapene de trenger for å møte utfordringer som venter. 

Barnehagens kvalitet avhenger hovedsakelig av personalets kompetanse, stabilitet og antall. 

Barnegruppas størrelse og voksentetthet er viktig for å kunne yte tidlig innsats.  

Matservering 
Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barnas totale kosthold. Dette 

gjelder enten den er medbrakt eller servert. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for 

barnas kosthold. 

Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og 

kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Arbeidet med mat og måltider i 

barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem, og det bør forankres i 

barnehagens årsplan. 

Måltider – Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger 
Barnehagen bør: 



19/9 Barnehageplan 2019-2023 - 19/10011-1 Barnehageplan 2019-2023 : Barnehageplan - endelig

10 
 

1. legge til rette for minimum to faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag med 

medbrakt eller servert mat 

2. sette av god tid til hvert måltid, minimum 30 minutter til å spise, slik at barn får i seg 

tilstrekkelig med mat 

3. Legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme 

4. Ha maksimum 3 timer mellom hvert måltid. Noen barn, særlig de yngste, kan ha behov for å 

spise oftere 

5. Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i måltidene og spiser sammen med barna 

6. Legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø 

7. Sørge for at god hygiene for og under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning av mat 

8. Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon 

For å ivareta direktoratets anbefalinger, skal enten barna ha med niste til alle måltider, eller få mat 

tilberedt i barnehagen. 

I dag tilberedes alle måltider i barnehagene i Tvedestrand kommune av barnehageansatte. Foreldre 

betaler kostpenger som dekker innkjøp av mat. Beregninger som er gjort viser at det brukes 30 % 

stilling til matservering pr avdeling (18 barn). Dette inkluderer innkjøp, for- og etterarbeid ved 

måltider. Dersom denne ordningen skal videreføres i planperioden bør kostprisen økes slik at det er 

mulig å benytte innkjøpsavtalen til ASKO der en kan handle mer ferdiglaget og halvfabrikert mat. 

Dette medfører en utfordring med lagerplass, da det er forholdsvis store kvanta både når det 

bestilles tørrvarer og fryse/kjølevarer. Det må vurderes å bygge kjølerom og tørrvarelager i de 

barnehagene som består, samt tilrettelegge kjøkken etter helsedirektoratets retningslinjer i forhold 

til matproduksjon. 

I dag velger alle barnehagene utenom Lyngbakken å handle direkte fra butikk. Dette er også innenfor 

innkjøpsavtalen, men medfører at varene ikke blir fraktet til døra.  

Etter ny rammeplan trådte i kraft i 2017 har kravene til personalet økt, og bemanningen trengs på 

avdeling sammen med barna.  

Høringsrunden viser at det er ønskelig at dagens ordning der de ansatte tilbereder alle måltider 

videreføres. Det bør vurderes en økning av kostprisen ved arbeidet med budsjett 2020. 

Privat – kommunal drift 
I dagens situasjon der alle barn ved hovedopptak får plass i den barnehagen de ønsker, er det 

konkurranse om barna i sentrumsbarnehagene. Samtidig har det medført en svingning i antall 

barnehageplasser i bruk i de private barnehagene i distriktene. At kommunen i dag har ledig 

kapasitet i enkelte barnehager kan være positivt for brukerne da de i større grad får mulighet til å 

velge tilbud etter deres behov. Vi ser imidlertid at det i dag kun er barn som tilhører Dypvåg og Holt 

skolekrets som velger barnehageplass i sentrumsbarnehager. Barn i de andre skolekretsene har 

barnehageplass i barnehagen i nærområdet. 

Som barnehageeier har Tvedestrand kommune styringsrett overfor de kommunale barnehagene, 

mens kommunen kun har veilednings- og tilsynsansvar overfor de private barnehagene.  

I dag er den en hovedvekt på kommunal drift av barnehager i kommunen. En ser det som 

hensiktsmessig å videreføre denne ordningen i planperioden slik at fordelingen er som i dag med 

tilnærmet 60/40 fordeling mellom kommunal/privat drift. 
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Brukermedvirkning 

Barns medvirkning 
Prinsippet om barns medvirkning er nedfelt i barnehagelovens formålsparagraf, og utdypet i 

barnehagelova §3 

I arbeidet med barnehageplanen har vi spurt barna om deres barnehagehverdag. Undersøkelsen er 

gjennomført i alle barnehagene i kommunen, og nedenfor er en oppsummering: 

Resultater  
Barna er entydige i at det gøyeste i barnehagen er å leke. De nevner lek med venner eller spesielle 

leker og aktiviteter. De synes det er dumt når det blir krangling eller at noen slår seg. Enkelte sier 

også at de synes det er kjedelig å sitte stille.  

Når barna beskriver hva de ønsker seg om det skal bygges en ny barnehage, er det forslag om mange 

spesialrom som kan brukes til lek og aktiviteter, f.eks. svømmebasseng, kunstrom, scene osv. I tillegg 

er barna opptatt av at de har nok plass til å leke, og rom til å gjemme seg i! 

Foreldres medvirkning 
På lik linje med barns medvirkning, er prinsippet med foreldres medvirkning nedfelt i 

barnehagelovens formålsparagraf. Alle barnehager har et foreldreråd der alle foreldre er 

representert. I tillegg er det et samarbeidsutvalg som består av foreldre, eier og ansatte. 

Resultater 
Foreldrene har svart på en brukerundersøkelse utviklet av utdanningsdirektoratet (UDIR) og 

resultatene kan leses her ved å gå inn på hver enkelt barnehage i menyen. 

Når foreldre søker barnehageplass er de opptatt av at barnehagen er i nærområdet og i barnas 

skolekrets. Barnehagene scorer jevnt over svært bra på innsatsen til de ansatte, men de uttrykker 

samtidig bekymring for lav voksentetthet. De ønsker også mer funksjonelle bygg og uteområder. 

Bemanning 
De ansatte er en av de viktigste faktorene for kvalitet i barnehagen. Det er avgjørende at de ansatte 

har den riktige kompetansen, og at det er tilstrekkelig antall ansatte sammen med barna til enhver 

tid.  Barnehagelova regulerer bestemmelser om bemanning, og  Forskrift om pedagogisk bemanning 

regulerer antall barn pr pedagog i hver barnehage. Det er utarbeidet en rapport om 

barnehagelærerrollen som utdyper dette nærmere. 

Styrer har det daglige ansvaret i barnehagen, pedagogisk, personalmessig og administrativt. 

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk 

bemanning. I barnehager med plass til 42 barn eller fler skal det avsettes en hel stilling til 

lederoppgaver. I barnehager med 80 barn eller fler er det vanlig praksis å ha en styrerassistent, eller 

merkantilt personale. Dette er regulert i SFS2201. Lyngbakken barnehage er den eneste barnehagen i 

kommunen som er på denne størrelsen, og erfaring tilsier ordningen må innføres i store barnehager 

også i Tvedestrand kommune. Ekspertgruppa nedsatt av Kunnskapsdepartementet sier i rapporten 

det er lenket til i avsnittet over, mener at barnehagen i større grad enn i dag må rigges til å bli en 

lærende organisasjon og peker på at det blant annet krever styrere som får tilstrekkelig avlastning fra 

praktisk administrasjon, inkludert sider ved personalarbeidet. 

«Mye tyder på at styrerne er overbelastet, og at dette er en rolle der forventningene går utover det 

man som en person kan makte,» skriver de i rapporten. 
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Det er ikke tatt høyde for å ha stilling som styrerassistent i gjeldende økonomiplan. Dette på 

bakgrunn av at bygging av ny barnehage på Bronsbu forutsetter en innsparing på 1,4 mill. kr i 

driftskonseptet.  

 

Morgendagens utfordringer 
Skriverstua, Villa Utsikten og eventuelt Bøklia barnehager skal flyttes til nytt barnehagebygg på 

Bronsbu. Barnehagene er vedtatt tatt i bruk fra august 2022.  

I perioden frem mot 2022 må det tas en endelig beslutning på fremtiden til Bøklia barnehage. Om 

barnetallet forblir på dagens nivå i sentrum, vil en kunne legge ned Bøklia i tillegg til Skriverstua og 

Villa Utsikten. Da opprettholder vi dagenes antall barnehageplasser. Om derimot det blir vekst i 

kommunen som en konsekvens av ny E18 og ny videregående skole, vil det fortsatt være behov for 

Bøklia barnehage.  

Grotten barnehage har behov for mer hensiktsmessige lokaler i fremtiden for å tilfredsstille kravene 

til driften. I dag leier kommunen lokalene til HIF, og erfaring tilsier at dette ikke er en optimal løsning. 

Lokalene ligger i et flomutsatt område, og dette har skapt driftsutfordringer ved at barnehagen har 

vært stengt i flere sesonger. En evt. ny barnehage i Holt området bør vurderes etter 2022. 

Faglige vurderinger 
Ved å erstatte Skriverstua og Villa Utsikten barnehager med et nytt barnehagebygg på Bronsbu, vil 

driften kunne optimaliseres. Erfaring fra Lyngbakken barnehage tilsier at det er betydelig større 

fleksibilitet i driften når det blir litt størrelse på driften. Dette gjelder bl.a. samarbeid på tvers av 

avdelinger ved fravær, mulighet til å ta imot barn gjennom året ved supplerende opptak og større 

fagmiljø. Et annet aspekt er bygningene. Om disse barnehagene ikke blir erstattes, må det en 

betydelig rehabilitering til. Det er ikke gjort beregninger på kostnadene dette vil medføre, vi har kun 

kartlagt vedlikeholdsbehovet frem til 2022. Planen ligger vedlagt. 

Om en ser på plasseringen til Bøklia når det nye veinettet er tatt i bruk, vil barnehagen komme 

nærmere og bli mer tilgjengelig for de som kommer fra Holt området, eller skal videre fra sentrum 

via ny E18. Bygget er tilrettelagt for barnehagedrift og en kan se for seg at lokalene kan brukes til å 

tilby barnehageplass til barna som er tilknyttet Holt skolekrets til erstatning for lokalene vi leier i dag.  

Vi kan se for oss fire alternativer for barnehagedrift i Holt området etter 2022: 

1. Bygge nytt bygg på spesialskoletomta på Holt.  

2. Bygge om Holt skole sine lokaler ved eventuell samlokalisering av skolene i 2023. Dette 

alternativet vil kreve omfattende ombygging før det eventuelt kan tas i bruk 

3. Bruke lokalene til Bøklia barnehage. Lokalene kan tas i bruk umiddelbart 

4. Forlenge leieavtalen med HIF x antall år forutsatt at tilfredsstillende flom sikring kan oppnås 

5. Vurder andre eksisterende lokaler i Holt skolekrets, som f.eks. ledige bygninger på Holt 

landbruksskole som følge av flyttingen til Mjåvann.  

 

 

Avklaringen for Holt området vil en komme tilbake til når barnehagen på Bronsbu er ferdig. En må se 
dette i lys av effekten fra ny E18 og ny videregående skole. Det er det fremtidige barnetallet som vil 
være avgjørende for beslutningen. 
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Konklusjoner 
 Det bygges ny 6 avdelings barnehage på Bronsbu som ferdigstilles innen 1.8.2022.  Dette i 

tråd med sist vedtatt økonomiplan. Kostnadsramme i 2018-priser 58 mill. kr inkl. mva. 

 Skriverstua, Villa Utsikten og eventuelt Bøklia barnehager flyttes til Bronsbu barnehage i 

august 2022 

 Lokalene til Skriverstua og Villa Utsikten selges etter innflytting i nye lokaler på Bronsbu 

 Fremtidig drift av Bøklia barnehage avklares av en behovsprøving avhengig av barnetallet i 

2022 

 Lokalene til Bøklia beholdes foreløpig i kommunal eie som sikkerhetsventil for eventuell 

økning i barnetallet etter 2022 

 Avklaring av hvor barnehagen i Holt området skal lokaliseres avgjøres etter 2022, ved neste 

rullering av barnehageplanen. Spesialskoletomta beholdes og øremerkes til dette formålet 

frem til endelig avklaring av barnehagelokalisering på Holt. 

 Mat tilberedes og serveres i barnehagene. Foreldre betaler kostpenger. Satsen bør vurderes 

økt. 

 Videreføre dagens fordeling mellom kommunale og private barnehager 

 

Vedlegg 

Lov og forskrift 
Barnehagelova 

Rammeplanen 

Forskrift om tilskudd til private barnehager 

Forskrift om pedagogisk bemanning 

Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 

Forskrift om familiebarnehager 

Kommunale styringsdokumenter 
Vedtekter 

Kvalitetsplan - i trygge hender 

Plan for overgang barnehage - skole - Med forventninger i sekken 

Samarbeid med helsestasjonen - sammen om en god start 

Veileder for forebygging av mobbing og krenkende adferd - La meg være med! 
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Tvedestrand kommune 
Rådmannens stab 

 

Dokumentnr.: 19/10014-1  side 1 av 2 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 19/10014-1 
Saksbehandler Anette Pedersen 

  

Utvalg Møtedato 

Livsløpskomiteen 12.06.2019 

Kommunestyret 18.06.2019 

 
   

Rullering av kulturplan 2020-2023 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret vedtar at planstatus for kulturplanen endres fra å være en 

kommunedelplan (Kommunedelplan – Kultur) til å bli en temaplan for områdene 
kultur og bibliotek. (Kultur- og Biblioteksplan 2020-2023). 

 
Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utarbeide og vedta en prosessplan som 
sikrer bred brukermedvirkning i planprosessen med temaplanen.  

 
 

Vedlegg 
 
         

 
Bakgrunn for saken (fakta) 

I 2016 vedtok Tvedestrand kommune sin første kulturplan (Kommunedelplan – Kultur 
2016-2019). Planen ble utarbeidet som en kommunedelplan med en egen handlings-

del. Det er nå tid for revisjon av planen inklusiv en vurdering av planstatus 
 
I kommunens planstrategi påpekes det at ved revisjon av kommunens planer, må 

man vurdere hvilken type plan man skal ha fremover, og det poengteres at planene 
skal henge sammen og koordineres på tvers av enheter og tjenesteområder.  

 
Det har oppstått et behov for et planverk knyttet tettere til bibliotekområdet. Dagens 
kulturplan oppfyller ikke dette kravet i tilstrekkelig grad til å kunne utløse eksterne 

prosjektmidler. Det er derfor et ønske om å se revisjonen av kulturplanen og 
utarbeidelse av grunnlagsmateriale for biblioteksarbeid i sammenheng, og omgjøre 

planen til en temaplan som i høyere grad kan anvendes direkte inn i det daglige 
arbeid innen kultur-/biblioteksfeltet, og bli en utløsende faktor for prosjektarbeid med 
ekstern samarbeid og finansiering.  

 
 

Problemstilling 
 Skal kulturplanen videreføres som en kommunedelplan eller bør man endre 

status på planen til å bli en temaplan, som også tar opp biblioteksfeltet?  

 
 Hvordan kan kommunen ivareta bred brukermedvirkning i planprosessen på 

tross av en endring av planstatus fra kommunedelplan til temaplan? 
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Faglige merknader/historikk  

Nåværende kulturplan ble vedtatt høsten 2016. Den består av en beskrivende del og 
en handlingsplan med fire prioriterte tiltak samt en samlet tiltaksliste på 59 tiltak 
gruppert i 11 avsnitt. Handlingsplanen har blitt rullert en gang i planperioden.  

Eksisterende handlingsplan tar for seg tiltak innen et bredt kulturfelt hvor også en stor 
del av tiltakene har blitt gjennomført eller bearbeidet i inneværende periode.  

 
Utformingen av ny temaplan vil i hovedsak skje via brukermedvirkning lokalt i 
Tvedestrand, og utformingen av en ny handlingsdel avhenger av innspill og 

medvirkningsprosessen underveis. Det er imidlertid viktig at planen også får en form 
og et innhold, så den svarer til de behovene som er avdekket i kultur- og bibliotek- 

sektoren.  
 

 
Gjeldende regelverk på området  
Kommunedelplaner må ha planprogram og lovpålagte høringsrunder knyttet til både 

planprogram og planforslag. Det er krav til medvirkning og offentlige høringsinstanser 
inviteres til å komme med høringsinnspill.    

 
Overordnede plandokumenter/retningslinjer  
Tvedestrand kommunes planstrategi 2017-20 ligger til grunn for revisjon av 

kulturplanen. Ved revisjon av planer i kommunen peker planstrategien bl.a. på 
følgende:  

 
I planperioden 2016-2020 vil det 
 

 utarbeides kommunedelplaner kun der hvor det er et lovkrav eller hvor det er 
behov for bred medvirkning 

 utarbeides temaplan når det er behov for politisk og administrativ klargjøring 
av hvordan kommunen ut fra et faglig ståsted skal handle og prioritere  

 

Når planer etableres/revideres 

 skal planene henge sammen og koordineres på tvers av 
enheter/tjenesteområder  

 skal det avgjøres hvilke type plan som etableres (kommunedelplan, temaplan 
eller annet)  

 skal handlingsplaner koordineres med budsjettprosessen og vedtas samlet på 
høsten 

 
Alternative løsninger og konsekvenser 
Planen opprettholdes som kommunedelplan, og det må eventuelt etableres eget 

planverk for biblioteket, dersom det er ønskelig. Oppstart av planprosessen for 
kommunedelplan kultur, skyves til høsten 2019 og vil ikke bli endelig vedtatt før 

2020. 
 
Konklusjon 

Planstatus for kulturplanen endres fra kommunedelplan til temaplan.  
Dette sikrer at planen også fungerer som planverk innen bibliotekets fagfelt.  

Ny temaplan i Tvedestrand kommune: Kultur- og Biblioteksplan 2020-2023. 
 
 

Tvedestrand, 20.05.2019 
 

Rådmannen 
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Tvedestrand kommune 
Rådmannens stab 

 

Dokumentnr.: 19/10015-1  side 1 av 2 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 19/10015-1 
Saksbehandler Anette Pedersen 

  

Utvalg Møtedato 

Livsløpskomiteen 12.06.2019 

Kommunestyret 18.06.2019 

 
   

Forslag til planprogram - kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2020-2023 
 

 

Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret legger vedlagte forslag til planprogram for kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023 ut på høring, samtidig som det varsles 

oppstart av planarbeidet. 
 

 
Vedlegg 
Planprogram kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - Endelig 

 
Bakgrunn for saken (fakta) 

I henhold til plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram for alle 
kommunedelplaner som ledd i varsling av planoppstart. Vedlagt følger forslag til 
planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 
Problemstilling 

Er det foreslåtte planprogrammet dekkende for hva kommunestyret ønsker i 
rulleringen av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv? 
 

Faglige merknader/historikk  
 

 
Tidligere vedtak  

Tvedestrands kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble vedtatt 
17.12.2013 og gjelder ut 2019. 
 

Det er derfor på tide å revidere denne planen. slik at den kan bli oppdatert i forhold til 
dagens situasjon og planer for utvikling av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv i kommunen. 
 
Gjeldende regelverk på området  

Regelverket for planprogrammet finner en i Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med 

frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert 
og behovet for utredninger.  
Forslag til planprogram legges ut til høring samtidig med varsling av planoppstart. 

Etter høring og eventuelle endringer skal planprogrammet vedtas av kommunestyret 
eller det organet kommunestyret delegerer saken til. 
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Overordnede plandokumenter/retningslinjer  
Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023. 
 

Konklusjon 
Rådmannen anbefaler å legge forslag til planprogram for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv 2020-2023 ut til offentlig høring, samtidig med varsling av oppstart av 
planarbeidet. 
 

 
Tvedestrand, 20.05.2019 

 
Rådmannen 
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Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2020-23 
Forslag til planprogram mai 2019  

Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegg for medvirkning samt behovet for utredninger.   
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Bakgrunn for planarbeidet 
Av vedtatt planstrategi for Tvedestrand kommune (2017-2020) fremgår det at eksisterende 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv gjelder ut 2019.  
Det er nødvendig å revidere planen i sin helhet, og ikke kun handlingsprogrammet som rulleres årlig.  

En oppdatert plan er en forutsetning for å søke spillemidler til anlegg og aktivitet innen idrett og 

friluftsliv.  

I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 skal det, som ledd i varsling av planoppstart for 

kommunedelplaner, utarbeides et planprogram som legger grunnlaget for planarbeidet. 

Hensikten med dette planprogrammet er å lage en oversikt over hvilke temaer som skal belyses i 

planarbeidet, samt beskrive deltagelse, organisering og framdriftsplan. Gjennom høringen av 

planprogrammet ønskes kommunikasjon med lag, foreninger og lokalsamfunn, sektormyndigheter, 

politikere og kommuneadministrasjon. Innkomne innspill vil bli vurdert i forbindelse med 

utarbeidelsen av planen.  

Formålet med planen 
Hensikten med planen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utviklingen av 

idretts- og friluftsanlegg i kommunen, samt å oppfylle kravet om at anlegg for idrett, fysisk aktivitet 

og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan. 

Planen skal være et styringsredskap for å nå kommunens mål for idrett og fysisk aktivitet. Den skal 

kunne brukes av politikere, kommunens administrasjon og berørte organisasjoner og innbyggere. 

Den skal være et verktøy for prioriteringer og søknad om spillemidler. 

Nasjonale, regionale og kommunale føringer 
På nasjonalt nivå legges især Idrettsmeldingen og folkehelsemeldingen til grunn for utarbeidelsen av 

denne planen. Regionalt vil planen ta utgangspunkt i «Regionplan Agder 2020», og på lokalt nivå blir 

eksisterende idrettsplan og kommuneplanens samfunnsdel helt sentral som grunnlag for kommende 

plan.  

I tillegg vil det alltid være tilstøtende fagfelt, satsingsområder og prosesser, som vil påvirke og 

utfordre utarbeidelsen av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.   

Innhold i planarbeidet 
Hovedtema for planen er idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen vil inneholde en beskrivelse med 

oversikt over eksisterende anlegg, utfordringer og behov.  

Forhold rundt Tvedestrand Idrettspark ved ny videregående vil også bli tatt med inn i planarbeidet. 

Dette anlegget vil stå ferdig til bruk høsten 2020, og det vil i den forbindelse bli utarbeidet avtaler, 

retningslinjer og planer for bruk, lån og leie av anlegget parallelt med kommunedelplan-prosessen.  

Et viktig tema med tanke på egenorganisert fysisk aktivitet er tilrettelegging av friområdene i 

kommunen med utarbeidelse og merking av stier og gamle ferdselsårer. Forbindelseslinjer for 
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gående og syklende i nærområder og mellom skole/hjem og bolig/jobb vil også få fokus. Det er i den 

forbindelse også en gå-strategi for sentrum under utarbeidelse. 

Kommunedelplanen skal videre beskrive kommunens mål og satsingsområder innen temaet. Planen 

er viktig i et likestillingsperspektiv og skal ses i sammenheng med kommunens satsing på folkehelse. 

Kulturbygg blir ikke omtalt i planen da det ikke er krav om at kulturbygg må inngå i en kommunal 

plan for å kunne søke om spillemidler. 

Trender og utviklingstrekk i forhold til aktivitet og anleggsbruk i samfunnet vil også danne føringer for 

satsingsområdene i planen. En tendens er en økning i bruken av åpne og lett tilgjengelige anlegg, 

mens bruken av tradisjonelle idrettsanlegg til konkurranseidrett går tilbake. 

Målsettingen fra foregående plan; fysisk aktivitet for alle, innebærer et ønske om å bidra til at 

anleggene i kommunen er gode både for turgåere og idrettsutøvere, og at det finnes gode 

nærmiljøanlegg for barn og unge på skoler og i boligområder.  

Det skal utarbeides årlige handlingsprogram i planperioden basert på spillemiddelsøknader fra 

kommunens lag og foreninger. Handlingsprogrammet gir en prioritering av tiltakene og vedtas av 

kommunestyret i desember hvert år.  

Organisering og medvirkning 
Ifølge vedtatt planstrategi skal nye planer i hovedsak ha en lengde ml. 6-10 sider. Dette for å gjøre 

planene lesbare og konkrete. Det er et mål å få til en plan på under 10 sider, hvor det i høy grad 

henvises til generell informasjon annet steds. Diverse nødvendig grunnlagsmateriale vil bli organisert 

i vedlegg, som kan følge planen.  

Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe med representanter fra kultur, miljø og 

frivilligsentral, som skal ha ansvar for planprosessen, med kulturrådgiver som sekretær og ansvarlig 

for å føre planen «i pennen».   

Det legges opp til bred medvirkning i prosessen, og innbyggerne vil bli invitert til ulike former for 

deltakelse.  

Innledningsvis vil det bli informert om planarbeidet via brev til idrettslag, idrettsråd og andre berørte 

foreninger, samt annonse i Tvedestrandsposten og på kommunens nettside og FB.  Det vil bli 2 

høringsrunder med mulighet for å komme med skriftlige innspill.  

Dessuten vil det bli tatt direkte kontakt til andre befolkningsgrupper, som f.eks. elevråd, 

ungdomsråd, skolenes trivselsledere, uorganiserte ungdomsgrupper, som for eksempel. skatemiljøet, 

pensjonistforeningen, eldrerådet etc.  

Tvedestrand kommune har god erfaring med medvirkningsmetoden; Gjestebud, og vil også i denne 

forbindelse benytte oss av denne metoden.  Dette skal være et supplement til ordinære 

innspillsrunder og dialogmøter. Det vil bli utarbeidet hjelpespørsmål og informansonsmateriell til 

gjestebudene i likhet med tidligere.  
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Fremdriftsplan 
Arbeidet med revisjon av kommunedelplanen er tenkt lagt opp slik: 

Juni – 18.  Kommunestyret vedtar å sende planprogrammet ut på 6 ukers høring.  

Juni -24.  Aktuelle instanser tilskrives. Annonsering i aviser og på nettsiden. 

August – 12.  Frist for innspill til planprogrammet. 

September – 3.  Kommunestyret vedtar planprogrammet. 

Oktober – 15.  Kommunestyret vedtar å legge planutkastet ut til 6 ukers offentlig ettersyn. 

November – 1.   Frist for spillemiddelsøknader til kommunen. 

November – 26. Frist for innspill og kommentarer til planutkastet. 

Desember - 17.   Endelig behandling i kommunestyret. 
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Tvedestrand kommune 
Oppfølgingsenheten 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 19/10017-1 
Saksbehandler Helene Tveide 

  

Utvalg Møtedato 

Livsløpskomiteen 12.06.2019 

Kommunestyret 18.06.2019 

 
   

Økonomiske virkemidler for boligsosialt arbeid 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i Husbankens virkemidler ved deltagelse i 

«Kommuneprogrammet» følgende:  
 Det kan gis startlån til barnefamilier som i kortere perioder er uten fast inntekt 

og/eller fast lavere inntekt.  
 Det kan i særlige tilfeller gis nedbetalingstid på inntil 50 år. 
 Det kan gis mulighet for avdragsfrie perioder på tilsammen maks 8 år. 

 Det gis mulighet til valg mellom fast og flytende rente. 
 

 
Vedlegg 
 

         
 

Bakgrunn for saken (fakta) 
Tvedestrand kommune er med i Husbankens satsning «Kommuneprogrammet» 

sammen med de andre kommunene i østregionen i Agder. Kommunen jobber aktivt 
etter Stortingsmeldingen «Bolig for velferd» og utarbeider egne årlige handlingsplaner 
for å nå disse overordnede satsningene. 

 
Kommunen vedtok i 2018 boligsosial handlingsplan for perioden 2018-2021. I denne 

planen ble det vedtatt at kommunen skal benytte Husbankens virkemidler.  
 
For få år tilbake åpnet Husbanken for nedbetalingstid på inntil 50 år på lån i særlige 

tilfeller. For at kommunen skal kunne ta i bruk denne muligheten må følgende 
dokumenteres: 

- at låntaker har varig lav inntekt  
- det må sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang 

tid 

- det må sannsynliggjøres at det er mer gunstig og gir større stabilitet for 
husstanden med et eieforhold enn et leieforhold 

- kommunen ikke ser det som økonomisk forsvarlig med kortere nedbetalingstid. 
Husbanken presiserer at det skal tas særlige hensyn til barnefamilier og jobbe for 
bekjempelse av barnefattigdom. 

 
I særlige tilfeller kan altså kommunen gi startlån dersom inntekten ikke er varig. 

Dette dreier seg kun om barnefamilier der en ene forsørgeren eksempelvis er på 
arbeidsavklaringspenger eller under utdannelse. Ved å gi lån med nedbetalingstid på 
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inntil 50 år blir boutgiftene oftest ikke høyre enn hva de ville betalt for å leie boligen 

og barna gis stabilitet ved egen varig bolig.  
 
Kommunen kan i tillegg innvilge mulighet for avdragsfrie perioder for inntil tilsammen 

8 år etter utbetalingstidspunktet. Kommunen kan også tilby både flytende og fast 
rente eller en kombinasjon.  

 
Saken fremmes for kommunestyret fordi enkelte av virkemidlene/reglene er lite brukt 
av kommunen tidligere og det antas at disse heller ikke er kjent for kommunestyret.  

 
 

Problemstilling 
 Skal Tvedestrand kommune kunne gi startlån til barnefamilier som i kortere 

perioder er uten fast inntekt og/eller fast lavere inntekt?  
 Skal kommunen i særlige tilfeller gi nedbetalingstid på inntil 50 år?  
 Skal kommunen gi mulighet for avdragsfrie perioder på tilsammen maks 8 år? 

 Skal kommunen gi mulighet til valg mellom fast og flytende rente? 
 

 
Faglige merknader/historikk  
Tvedestrand kommune ligger høyt på utbetaling av startlån i forhold til flere 

sammenlignbare kommuner.  
 

Startlån Bruk       

Kommune 2018 Opptak 2019 01.01.2019 pr innb.  

Ringerike 129 412 480 100 000 000 30442 4251 

Kristiansand 76 186 000 50 000 000 92282 826 

Grimstad 71 522 037 90 000 000 23246 3077 

Lier 62 436 775 80 000 000 26373 2443 

Horten 51 613 864 90 000 000 27334 1888 

Tønsberg 45 728 735 60 000 000 45976 995 

Kragerø 45 419 884 30 000 000 10406 4365 

Færder 35 382 033 40 000 000 26700 1325 

Bamble 32 211 712 35 000 000 14089 2286 

Tvedestrand 24 017 000 25 000 000 6069 3957 

Øvre Eiker 11 491 229 15 000 000 19117 601 

Risør 9 528 027 15 000 000 6848 1391 

Vegårshei 3 310 000 10 000 000 2093 1581 

Gjerstad 2 335 000 0 2454 952 

Åmli 0 0 1848 0 

 
 
 

 
 

 
Tabellen under viser fordelingen av utbetaling for ulike brukergrupper.  

 

År 2016 2017 2018 

Startlånsøker 23 22 26 

Barnefamilier 10 12 12 

Psykisk helse 2 3 5 

Funksjonshemmede 1 2 2 
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Refinansiering 0 1 2 

Andre sosialt 

vanskeligstilte 

7 3 5 

Rus/Psykiatri 3 1 0 

Totalt innvilget 
(mill) 

14,8 21,6 27,4 

 
 

Tidligere vedtak  
Boligsosial handlingsplan 2018-2021 ble vedtatt i juni 2018. 
 

Gjeldende regelverk på området  
Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og 

avdragsvilkår. Startlån har en normal nedbetalingstid på inntil 30 år. I særlige tilfeller 
kan kommunene innvilge en nedbetalingstid på inntil 50 år. Det forutsettes da at: 

a) det dokumenteres at låntaker har varig lav inntekt, 

b) det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid, 

c) 

det sannsynliggjøres at tilgjengelige private leieboliger i området er uegnede 

og/eller innebærer en betydelig høyere utgift på lang sikt enn det aktuelle 
startlånet og 

d) 

det dokumenteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et 

lån med kortere nedbetalingstid. 
 

Vilkåret i annet ledd bokstav a kan fravikes dersom husstanden har barn eller står i 
fare for å miste boligen, og husstanden kan dokumentere lav, forutsigbar inntekt. 
Vilkårene i annet ledd bokstavene b og c kan også fravikes dersom husstanden står i 

fare for å miste boligen. 
 

Økonomi/gjeldende budsjettforutsetninger  
Kommunen har lånt 25 mill. kroner i 2019 fra Husbanken til videre utlån. I 2018 lånte 
kommunen 30 mill. kroner på grunn av et etterslep som måtte dekkes inn. Tidligere 

år har låneopptakene lagt på mellom 12 og 15 mill. kroner pr. år.  
 

Tidligere kunne bankene gi grunnfinansiering med startlån som toppfinansiering. Når 
dette ble slutt må kommunen fullfinansiere lagt flere huskjøp enn tidligere.  
 

Kommunen har svært lite tap, og det anses ikke som vesentlig risiko for kommunen å 
utnytte Husbankens virkemidler til det fulle.   

 
Folkehelse  

Det er sannsynlig at egen eid bolig til en kostnad familiene kan betjene i et godt og 
egnet bomiljø har positiv påvirkning på helsa.  
Litteraturstudier viser at bolig inngår som et sentralt element for barns oppvekst og 

levekår, og det ble vist til at dårlige boliger ga større risiko for at barn fikk astma og 
luftveissykdommer, samt at det kunne påvirke deres skoleprestasjoner hvis barn er 

medlem av familier som er utsatt for trangboddhet. Trangboddhet kunne også være 
årsaken til depresjoner og mentale lidelser. 
 

 
Alternative løsninger og konsekvenser 

Kommunen kan velge å ta i bruk disse virkemidlene og hjelpe flere familier til en egen 
eid og varig bolig. Dette kan være et tiltak som er med på å utjevne sosiale 
forskjeller. Alternativt vil det være vanskelig for familiene med svakest langvarig 

økonomi å komme inn på boligmarkedet og kjøpe egen bolig.  
 

Konklusjon 
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Rådmannen anbefaler at kommunen gir mulighet for nedbetalingstid på inntil 50 år i 

særskilte tilfeller, samt gir mulighet for avdragsfrie perioder på tilsammen inntil 8 år.  
Det gis mulighet for å både fast og flyttende rente, mot i dag kun flytende rente.  
Det åpnes for at kunne gi startlån til barnefamilier som i kortere perioder er uten fast 

inntekt og/eller fast lavere inntekt.  
 

 
Tvedestrand, 19.05.2019 
 

Rådmannen 
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Denne behandlingen '19/1 Orientering om Plan for forebygging av selvskading og selvmord v/ enhetsleder Helene

Tveide' har ingen saksframlegg.



19/2 Orientering om status for arbeidet med kvalitetsreformen ''Leve hele livet'' v/ enhetsleder Liv Siljan -   :

Denne behandlingen '19/2 Orientering om status for arbeidet med kvalitetsreformen ''Leve hele livet'' v/ enhetsleder

Liv Siljan' har ingen saksframlegg.
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Tvedestrand kommune 

Rådmannen 

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

Postboks 38  37 19 95 00 2826 07 10003 
4901 Tvedestrand   Org.nr 
E-post: 

postmottak@tvedestrand.kommune.no 
www.tvedestrand.kommune.no  964965781 

 

 
Til 
 

annemette.brustuen@vaf.no 
hibra@helsedir.no.  

 
 

 
Vår ref Deres ref:   Saksbehandler Dato 
2017/915 23- G10  Kristin de Lange Johannessen, 37 19 93 33 23.05.2019 

Innspill fra Tvedestrand kommune Langtidsplanen for Program for 
folkehelsearbeidet i kommunene 

 

Mål for det langsiktige arbeidet i Program for folkehelsearbeid i kommunene:  

Kommunene har etablert et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, og integrert psykisk helse og 

rusmiddelforebygging som del av dette. 

 

Delmål 1: Kommunene har økt kunnskap og kompetanse om faktorer som har betydning for 

befolkningens psykiske helse og bruk av rusmidler.                                                              

- Hva slags type støtte (for eksempel rapporter, diskusjonsarenaer, kurs, nettressurser, andre 

kompetansetiltak etc.) trenger kommunene for å kunne vurdere behov og innsats for å fremme 

innbyggernes psykiske helse og for å få til et godt rusmiddelforebyggende arbeid? 

 

Svar: Gode kunnskapsoppsummeringer er til hjelp – og da særlig sammendragene. 
 

Delmål 2: Kommunene har tilgang til og bruker relevante styringsdata som gir oversikt over 

helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. 
- Hvilke nye data trenger kommunen for å kunne utvikle bedre kunnskapsgrunnlag med relevans 

for arbeidet med psykisk helse, livskvalitet og rusmiddelforebygging? 

- Hva kan gjøres med tanke på enklere tilgang til data for kommunene (for eksempel mer/bedre 

nasjonal statistikk, økt kompetanse på metoder for innhenting og vurdering av lokal informasjon 

etc.)? 

 

Svar: Kommunene trenger hjelp og kunnskap til å analysere data, bearbeidede data og som 

kommunen som kan bruke som drøftingsgrunnlag av årsakssammenhenger og virkemidler uten 

videre bearbeiding i forkant. Folkehelseprofilene og Ungdata undersøkelsen er gode eksempel på 

felles utgangspunkt i kommunen.  
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Delmål 3: Kommunene har, utfra det lokale utfordringsbildet, definert og prioritert sitt 

folkehelsearbeid som del av planprosessene. 
- Hva er utfordringene mht. å fastsette mål og prioritere folkehelsearbeidet i kommunale planer? 

- Hva slags støtte (for eksempel veiledning i bruk av kunnskapsgrunnlaget i planlegging, i 

gjennomføring av helsekonsekvensutredning, i prioriteringskriterier etc.) trengs for at 

kommunens folkehelseutfordringer synliggjøres og prioriteres i kommunens planer, helt frem til 

og med økonomiplanen? 

 

Svar: Fokus på folkehelsen i kommunen prioriteres i alle kommunens planer. Det er behov for og 

nødvendig med støtte for å få ytterligere kunnskap om hvordan arbeidet med folkehelse kan 

planlegges og gjennomføres i hele kommunen.  

 

  

Delmål 4: Kommunene har implementert kunnskapsbaserte tiltak i tråd med mål i 

kommuneplaner.  
- Hva er utfordringene mht. å implementere kunnskapsbaserte tiltak? 

- Hva slags støtte (for eksempel veiledning når det gjelder effektive tiltak, prosjektledelse-

/implementeringskompetanse etc.) trengs for at kommunen får implementert kunnskapsbaserte 

tiltak i tråd med mål i kommuneplaner? 

 

Svar: Kunnskapsbaserte tiltak der fokuset er på folkehelse implementeres i tjenestene i 

kommunen. Dette er utfordrende det er behov og ønske om støtte og veiledning både når det 

gjelder effektive tiltak, prosjektledelse/implementeringskompetanse slik at kommunen får 

implementert kunnskapsbaserte tiltak i tråd med mål i kommuneplaner.  

 

 

Delmål 5: Kommunene har etablert rutiner for læring og forbedring i folkehelsearbeidet. 

 
- Hva er utfordringene mht. læring og forbedring som del av et systematisk og langsiktig 

folkehelsearbeid? 

- Hva slags støtte (for eksempel veiledning i verktøy og metoder etc.) trengs for at din kommune 

får etablert rutiner for læring og forbedring i folkehelsearbeidet? 

 

Svar: Fylkesmannen i Aust-Agders kommunebilde har vært god støtte som utgangspunkt for 

drøftinger, men i dag forgår disse drøftingene hovedsakelig i hver enkelte kommune, med ulikt 

grunnlag for det arbeidet.  

 

 

Delmål 6: Kommunene er styrket som aktør i folkehelseforskning. 
- Hva er utfordringene mht. å få kommunen til å være en sentral aktør i folkehelseforskning? 

- Hva slags støtte (for eksempel økt kunnskap om samarbeid med FoU-miljøer, 

bestillerkompetanse etc.) trengs for at din kommune blir styrket som aktør i 

folkehelseforskning? 

 

Svar: Kommunen er med i to prosjekter i Folkehelseprogrammet og deltar med dette i 

folkehelseforskning. Kommunen hadde hatt utfordringer/det hadde vært svært vanskelig å være 

aktør i folkehelseforskningen alene. 
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Delmål 7: Statlige strukturer og virkemidler med relevans for psykisk helse og 

rusmiddelforebygging er bedre koordinert mot kommunesektoren. 

 
- Hva er utfordringene for kommunen mht. manglende statlig koordinering? 

- Hva er særlig viktig å samordne for å fremme psykisk helse og rusmiddelforebygging? 

 

Svar: Folkehelsefeltet er omfattende, og kommunene skal delta på flere arenaer i 

folkehelsearbeidet. Kommunen har erfart at fokus og ressursbruk til folkehelsearbeidet har vært 

økende i de siste årene. Dette ses på som bra, viktig og nyttig for kommunen, men det er en 

utfordring til å øke innsatsen i folkehelsearbeidet, slik at det samsvarer med forventninger og 

krav fra stat og fylkeskommune.   

 

Behov for samordning og støtte i det langsiktige folkehelsearbeidet er stort. 

 

 

Andre kommentarer?  
Program for folkehelsearbeid i kommunene skulle bidra til samordnet innsats over flere år, med 

større grad av forutsigbare rammebetingelser. Kommunens erfaringer rundt deltagelse i 

folkehelseprogrammet har for det meste vært bra foruten forutsigbarheten vedørende de 

økonomiske rammene, da det er uklarheter som skaper uforutsigbarhet i arbeidet og som ikke 

fremmer den planlagte forutsigbarheten.  Kommunen forutsetter at programperioden 

opprettholdes slik at prosjektene i folkehelseprogrammet kan gjennomføres som planlagt ved 

oppstart.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin de Lange Johannessen  

Folkehelsekoordinator 
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