Høringsuttalelse i fht kommunedelplanene; Helse, omsorg og velferd,
Oppvekst og Kultur.
At disse tre kommunedelplanen legges ut på høring samtidig og behandles parallelt er veldig bra, det
gir mulighet for å kunne se de ulike tiltakene og planverkene i en sammenheng. Kommunedelplanene
må også vurderes i forhold til det som beskrives/foreslåes i kommuneplanens samfunnsdel.
Som barn- og unges representant i plansaker er jeg derfor glad for denne muligheten til å gi en
høringsuttalelse der sammenhengen mellom ulike tjenestetilbud i forhold til barn og unge står i fokus.
Alle de tre kommunedelplanene tar fatt i flere utfordringer knyttet til barn og unge i kommunen og jeg
mener at det er viktig at man i kommunedelplanene prøver å ivareta barn og unge interesser og behov
på lik linje med resten av innbyggerne i kommunen. En av de utfordringene som gjenstår og som, etter
min oppfatning som barn og unges representant i plansaker, vi ennå ikke har funnet noen god løsning
på, er hvordan vi skal legge til rette for og sikre gode medvirkningsprosesser for barn og unge i
arbeidet med kommunedelplanene.
Spesielt viktig tror jeg at fokuset i kommunedelplanene på folkehelse, helsefremmede skoler og
høykvalitets-barnehager er, og i den sammenhengen blir også fokuset på gode og tilgjengelige fritidsog aktivitetsmuligheter for alle innbyggere i kommunen viktig. Dette fokuset i kommunedelplanene er
med på å konkretisere kommunes visjon om livskvalitet og vekst.
Denne felleshøringen gir mulighet til å etterlyse/påpeke det som kanskje mangler i planverkene uten
at man trenger å konkretisere hvor og i hvilken kommunedelplan dette burde ha vært omtalt.
I planverkene blir folkehelseutfordringene knyttet til levekår og til at utgiftene til sosialhjelp er høyere i
Verdal enn i sammenlignbare kommuner beskrevet. Dette er områder som det er viktig for en
kommune å ha et felles og koordinert fokus på. Det samme fokuset finner jeg igjen i
kommunedelplanens samfunnsdel der det å arbeide målrettet for en samfunns-utvikling som fremmer
folkehelse og som reduserer sosiale ulikheter i helse og livsvilkår blir løftet fram. Med bakgrunn i dette
ønsker jeg meg at utfordringene knyttet til barnefattigdomsproblematikken og barn- og unge sin
mulighet for deltagelse i ferie, fritid og organisasjonsliv blir løftet tydeligere fram, gjerne som et eget
satsningsområde i en av kommunedelplanene. Dette er et område som også blir løftet fram i stadig
større grad av både Storting og Regjering.
I planverkene er familie- og nettverksperspektivet løftet fram som et viktige og riktige perspektiv. Et av
samfunnsmålene i kommuneplanens samfunnsdel er: « Alle barn får en best mulig start på livet».
Nettopp med dette utgangspunktet er det viktig også å omtale og løfte fram Helsestasjonens rolle, på
linje med barnehager og skoler, som et universelt helse- og veiledningstilbud til alle barn og foreldre,
spesielt i barnas første leveår. Fokuset på at barn og unge vokser opp i en familie og at det er
gjennom et tett og nært samarbeid med foresatte at ulike universelle kommunale tjenester (sammen
med de foresatte) skal kunne gi barn en god start på livet er viktig.
Planverkene peker også på de utfordringene som Verdals samfunnet står overfor på flere områder.
Som barn og unges representant i plansaker er jeg glad for at de utfordringene som kommer til uttrykk
bl.a. gjennom UngHUNT og Ungdata undersøkelsen blir tatt på alvor. Dette gjelder spesielt de
utfordringene som knytter seg til overvekt, psykiskhelse og problematikken knyttet til rusbruk. Det å
gjennomføre slike systematiske undersøkelser er en måte å sikre at vi har et godt kunnskapsgrunnlag
for de beslutningene vi tar i fht framtidige satsninger og prioriteringer i fht ungdom.
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