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HØRINGSFORSLAG - PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR
OPPVEKST
Rådmannens innstilling
Forslag til planprogram for kommunedelplan for oppvekst sendes ut på høring med
høringsfrist 30. april 2021
Vedlegg

Kortversjon

Modum kommunestyre har i k-sak 79/20 vedtatt at det skal utarbeides en
kommunedelplan for oppvekst. Før arbeidet med forslag til plan starter opp skal
det vedtas et planprogram for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for
formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget
for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke
alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til
planprogram for kommunedelplan for oppvekst sendes ut på høring med
høringsfrist 30. april 2021.

Bakgrunn
Modum kommunestyre har i k-sak 79/20 vedtatt planstrategi for 2020-2023 hvor det
fremgår at det skal utarbeides en kommunedelplan for oppvekst.
Saksopplysninger
Plan og bygningslovens paragraf 4.1 sier at alle kommunale planer skal ha et
planprogram.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med
frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli
særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag
til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling
av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.
Drøftinger
Temaene i oppvekstplanen må ses i sammenheng med det pågående arbeidet med
helse- og velferdsplanen, plan for kultur og idrett samt handlingsplan mot radikalisering,
fordi alle disse planene berører barn og unges oppvekstvilkår i Modum. Prioriteringene i
samfunnsdelen gir også føringer for sektorområdene, og arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan for oppvekst henger tett sammen.
Oppvekstplanen tar derfor først og fremst for seg tjenestene som hører til
undervisningsetaten, men samtidig er det flere av etatens virksomheter som jobber tett
med andre kommunale virksomheter, og det er pågående prosjekter som Familiens hus
og BTI-prosjektet som gir samarbeidet for barn og unge både innhold og framdrift. Disse
prosjektene vil i stor grad påvirke innholdet i det kommende planforslaget.
Det gjennomføres en planprosess etter plan og bygningsloven som skal munne ut i en
kommunedelplan for oppvekst. Planprogrammet behandles av formannskapet som
ivaretar rollen som planutvalg, og vedtatt forslag til planprogram sendes deretter ut på
høring til aktuelle høringsparter med minst seks uker høringsfrist, til 30. april 2021.
Hovedutvalg for undervisning får høringsforslaget som orienteringssak.
Konklusjon
Det vedlagte høringsforslaget legges fram for formannskapet for behandling før det
sendes ut på høring.

