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FORORD 
 
Forrige plan for barn og unge ble vedtatt i kommunestyret 18.02.97, med virkning ut 2000. Planen 
har ikke vært rullert. Flere av tiltakene i gjeldende plan er fortsatt i virksomhet, andre trenger å 
revitaliseres, mens atter andre ikke lenger er like aktuelle. 
 
Kommunestyret har i budsjettbehandlingen desember 2009 satt av 100.000 kr per år i 
økonomiplanperioden til ulike tiltak i forbindelse med påbegynt plan for barn og unge. I fremlagte 
plan legger arbeidsgruppa frem til samme 18 tiltak. De fleste tiltakene søkes påbegynt i 2010.   
Handlingsplanen prioriterer tiltakene i forhold til tidsaspektet, og foreslår ansvarlige enheter.  
 
 
 
Arbeidsgruppen som har rullert plan for barn og unge har bestått av: 
 
Organisasjon Funksjon Navn 
 
Rådmannens stab 

 
Kommunalsjef for oppvekst og helse (leder) 

 
Jon Wergeland 

Skole  Representanter fra elevråd Lotte Pedersen 
Sabrina Welo 

Skole Foreldrenes arbeidsutvalg (Fau) Bent-Olav Aggvin 
Maria Brufjell 

Rådmannens stab Pedagogisk rådgiver (sekretær) Bente Voreland 
Iveland kommune Kulturleder (barn og unges repr.) Finn-Terje Uberg 
Iveland kommune Representant fra helseavdelingen Berit Marie Sandland 
 
 
 
Arbeidsgruppen håper det fremlagte forslaget bidrar til å gjøre synlig det gode arbeid som allerede 
gjøres for barn og unge av mange ressurspersoner i kommunen, samtidig som den løfter frem 
innsatsområder som gir oss noe å strekke oss etter for å styrke kvalitetene i barnas oppvekstmiljø. 
 
 
 
 
Iveland, mai 2010 
 
 
Lars-Ivar Gjørv 
kommunalsjef



Innledning 
 
Kommunestyret vedtok 25. mars 2009 at arbeidet med å rullere kommunedelplan for barn og unge 
skal sluttføres. Etter en lengre arbeidsprosess er det behov for å få sluttført arbeidet med planen 
og få frem mulige og ønskelige tiltak for oppvekstmiljøet i kommunen til politisk behandling. 
 
Følgende mandat er lagt til grunn for arbeidet:  
 
“Arbeidsgruppa skal legge fram et forslag til barne- og ungdomsplan til politisk behandling høsten 
2009. Den skal inneholde en kartlegging av nå-situasjonen for barn og unge i kommunen og 
foreslå konkrete tiltak som bedrer barn og unges oppvekstvilkår i Iveland. Planen skal samordne 
tiltak rettet mot barn og unge i andre vedtatte planer”. 
 
Iveland kommune vedtok i 1996 viktige verdier og holdninger til barn og oppvekst - gjennom eget 
definert barnesyn. Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i disse definerte verdiene og foreslår at 
kommunen i hovedsak viderefører sitt vedtatte syn (kap 2) på barn og oppvekst. 
 
Arbeidsgruppa hadde sitt første møte i mai 2009. Mandatet forutsetter innspill fra ulike aktører i 
lokalmiljøet og av den grunn ble ulike møteplasser definert, for å få innspill fra alle som er opptatt 
av oppvekstmiljøet i Iveland. 
 
Resultater fra spørreundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2008 om bruk av fritid blant 
ungdomsskolelever på Iveland, er tatt med i utarbeidelsen av planen.  
 
Skolene, barnehagene og kommunehuset har fått postkasser med oppfordringer om å komme med 
innspill til planen. Det er opprettet grupper på Facebook og Nettby som innbyr til dialog. Samme 
oppfordring har kommet på nettsidene til Iveland kommune, og i bygdebrevet. 
 
Det har vært arrangert møter med FAU på Iveland og Vatnestrøm, med ungdommer på 
Ivelandsstaua, og treff for elevrådsrepresentanter og politikere på Moonlight i Vennesla. 
 
For å fange opp arbeidet som allerede drives av frivillige, er det sendt ut et kartleggingsskjema for 
virksomhet i lag og foreninger, og arrangert møte der organisasjonene var spesielt invitert. 
 
 
Avgrensing 
 
Arbeidsgruppa anser at en barne- og ungdomsplan kunne omhandle alle sider ved det å vokse opp 
i Iveland, noe som ville resultere i en svært omfangsrik plan. Gruppa har derfor valgt å konsentrere 
arbeidet om kultur- og fritidstiltak for barn og ungdom, som et supplement til andre planer som 
omfatter barn og unges oppvekstmiljø. Planforslaget har derfor fått undertittelen ”kultur- og 
fritidstiltak for barn og ungdom.”  
 
I plandokumentet er barn og unge definert som personer under 18 år, det vil si under 
myndighetsalder. Dette er i tråd med norsk lov og FNs konvensjon om barns rettigheter. Det er 
ikke satt en eksakt nedre aldersgrense, men planen retter seg primært mot barn i grunnskolealder: 
 
 
Planforutsetninger 
 
En barne- og ungdomsplan er en kommunedelplan. Eventuelle tiltak som fremmes i planen må 
samordnes med kommuneplan, økonomiplan og andre relevante planer. Revisjon av planen bør av 
den grunn tilpasses øvrige kommunale planprosesser.  
 
FNs barnekonvensjon er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven av 21.5.1999. Dette 
forplikter norske kommuner: 
 
“Kommunen har….. et selvstendig ansvar for å legge forholdene til rette for barnets fysiske, 
psykiske, åndelige, moralske, psykologiske og sosiale utvikling. Kommunene har stor valgfrihet til 
selv å finne virkemidler for å oppfylle slike krav. Konvensjonen krever likevel at det faktisk 
iverksettes effektive og hensiktsmessige tiltak. Innsatsen skal også stå i forhold til tilgjengelige 
ressurser og bør fremgå av kommunens planer, analyser og budsjetter”.( Fra brosjyren ”FNs 
barnekonvensjon fra visjon til kommunal virkelighet”). 
 
Barn og ungdoms hverdag utspiller seg på mange arenaer hvor mange etater har et ansvar. Selv 
om planens hovedfokus er området kultur- og fritid, er helhet og sammenheng en viktig intensjon.  
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Punktene under viser noen områder der barn og unge prioriteres. Hver for seg, og med samarbeid 
på tvers av områdene, gir dette en pekepinn på heltheten i oppvekstmiljøet i Iveland. 
 
Barnehagene forholder seg til barnehageloven: Å gi barn under opplæringspliktig alder gode 
utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær forståelse og i samarbeid med barnas 
hjem. 
Barnehagene i Iveland driver et kontinuerlig utviklingsarbeid, der helseetat, barnevern og skole er 
samarbeidspartnere. 
Nærhet til naturen, likestilling, språkutvikling og sosial kompetanse er stikkord. 
 
Skolene har opplæringsloven som rettesnor. Både barnehage og skole legger vekt på å gjøre 
overgangen barnehage/ skole så god som mulig. 
Skolene i Iveland legger vekt på læringsmiljø, mellommenneskelig og fysisk. Det drives 
rusforbyggende arbeid (kast masken-prosjektet) og kjernegrupper. 
  
Helseavdelingen driver i tillegg til ordinære barnekontroller og vaksinasjoner, flere forebyggende 
tiltak rettet mot barn og unge og foreldre: 
TFF (trening av foreldreferdigheter) 
Familieteamet tar opp enkeltsaker til drøftning, enten ved at foreldre, skole-/barnehage personell 
kommer til avtalte møter og legger fram saken, eller drøfter anonymt i teamet. Møtes hver 14.dag. 
Kjernegrupper: Tiltak rettet inn mot kriminalitetsforebygging og større utfordringer ifm 
skolehverdagen for enkeltelever. 
Zippy`s venner i 1.klasse. Dette er et forebyggende undervisningsopplegg fra Voksne for Barn. 
Ulike tema som tas opp er : følelser, venner, konflikter, tap/sorg, mobbing, mestring. 
Folkehelsearbeid med fokus på fysisk aktivitet. 
 
Barnevernet er en lovpålagt tjeneste som ivaretar barns rettsikkerhet i kommunen. De har også 
et særlig ansvar for å ivareta behovene til barn i risikogrupper. Barnevernet på Iveland er nylig 
slått sammen med barnevernet i Vennesla.  
Deltagelse i familieteam og kjernegrupper er viktige arbeidsfelt. Det videreformidles tjenester fra 
BUF-etat, som tilbyr kompetanse på mange aktuelle områder. 
 
Kultur 
Bibliotek: Åpent fast 17 t/u, fleksibelt 
Kulturskole: Tilbud innen musikk og kunst 
Ungdommens kulturmønstring: En landsomfattende mønstring der barn og ungdom mellom 10-20 
år inviteres til å stå frem med sine kulturbidrag, eks. dans, musikk, tegning etc. Interkommunalt 
samarbeid 
Friluftsliv/Idrett: Kommunen tilrettelegger for friluftsområder og bearbeidelse av turstier. 
Idrettsanlegg i kommunen driftes av det offentlige. 
Museum: Iveland og Vegusdal bygdemuseum driftes av det offentlige og vil gjerne ha besøk av 
mange barn og ungdom. 
En rekke lag og foreninger driver et utstrakt barne- og ungdomsarbeid, se vedlegg bak for 
oversikt. 
 
SLT – samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak 
Funksjonen er opprettet for å samordne støttetiltak for unge i faresonen. Familieteam, 
kjernegrupper og prosjekter knyttet til disse kan nevnes. 
 
 
 

 
 

Iveland kommunes barnesyn 
 
Det er et hovedmål for Iveland kommune å legge til rette for et best mulig oppvekstmiljø for barn 
og ungdom. Barn og unge skal gis en oppvekst som er stimulerende og rik på erfaringer og 
opplevelser. De skal gjennom oppveksten lære om, og lære å kjenne glede og stolthet over 
kulturen, geografien, språket, historien og naturen i bygda. Oppveksten skal gi utvikling og 
trygghet og kompetanse i videste forstand. 
 
Barn som lever i Iveland skal ha rett til: 
 

 en oppvekst som er preget av omsorg, trygghet og trivsel 
 si sin mening og bli hørt 
 å leke 
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 å være sammen med andre - fra både egen og andre aldersgrupper uavhengig av 
kulturell bakgrunn 

 å ha en god skole og barnehage 
 å få ansvarslæring og innføring i entrepenørskap og ressursforståelse 

 
Forutsetningen for at barn og unge har det bra er at også de voksne har det godt i kommunen.  
 
 
Status 
 
Arbeidsgruppa mener at barn og ungdom i Iveland har et godt og variert fritidstilbud å velge 
mellom, både innenfor idrett, friluftsliv, kultur og andre fritidsaktiviteter. Frivillige lag og 
organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for kommunen. Kommunen bidrar økonomisk til drift 
av disse tilbudene gjennom samarbeidsavtaler og ulike former for tilskudd. 
 
Engasjementet for lokalsamfunnet er stort hos mange, både barn og voksne. Kommunens mange 
frivillige er grunnlaget for å skape et mangfoldig tilbud som gir meningsfull fritid for de unge.  
 
Vi ser likevel at noen barn, spesielt i ungdomsskolealder, ikke finner tilbud som passer for seg.  
Det å ikke være med i organisert ungdomsarbeid, er selvsagt i utgangspunktet greit. Utfordringen 
kan være at mange av de såkalte ikke-organiserte ungdommene deltar i aktiviteter på kant med 
loven. Politiets rapporter viser at hærverk, ulovlig kjøring og rus skaper utfordringer i lokalmiljøet 
som reduserer kvaliteten på den oppvekst vi ønsker at barn og unge i Iveland skal få. 
 
Tenåringer er i en overgangsfase som trenger spesiell tilrettelegging. Det er behov for å utvide 
fritidstilbudet med flere aktiviteter eller ordninger som gjør at flere kan integreres i ordinære 
aktiviteter. Fritidstilbudet for uorganisert ungdom kunne vært bedre i Iveland. Barn og ungdom 
med spesielle utfordringer trenger et tilpasset tilbud, og må oppmuntres til å ta sunne livsstilsvalg. 
 
Iveland kommune har som målsetning å øke folketallet til 1500 i 2015, og satser på å tilrettelegge 
for dette. 
 
1. januar 2009 hadde Iveland 1224 innbyggere. Av disse var 25.1 % i alderen 0 -17 år. Dette er 
høyere enn landsgjennomsnittet (23 %). Prognosene fra SSB 01.01.2009 viser at folketallet vil øke 
til 1500 i 2020. Barn og unge som bor i Iveland i dag, er viktige for fremtidig økning av folketall i 
Iveland. Å legge forhold til rette slik at de som er unge i dag ønsker å bosette seg i Iveland som 
voksne, er en vesentlig faktor for å nå målet om 1500 innbyggere. 
 
Det er enighet om at oppvekstmiljø skal prioriteres. Lokaler for barnehager og skoler rustes opp. 
På Skaiå er en stor utvidelse av barnehagen på gang innenfor dagens bygningsmasse1. Det bygges 
ny skole for 1. til 4. trinn, med mulighet for utvidelse opp til 7. trinn. Nærmiljøet på Skaiå, 
Birketveit og Vatnestrøm skal utvikles og legges bedre til rette for lek og sosiale aktiviteter. 
 
 

                                                 
1 Barnehagen på Skaiå har overtatt hele bygget etter at skolen har flyttet ut (mars 2010) og en fem-avdelings 
barnehage er klar medio august 2010.  
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OPPSUMMERING AV INNSPILLENE TIL PLANARBEIDET 
 
Det er i henhold til mandatet invitert bredt for å få flest mulig innspill til planen. Postkassene har 
samlet den største mengden av responser(ca.50 lapper/ brev). Disse har vært konkrete forslag, og 
mange er knyttet til utbedringer i nærmiljøet rundt skoler og barnehager.  
 
Nettmediene har samlet mange tilhengere (94 på Facebook, og 35 på Nettby), men aktiviteten har 
vært liten utover dette. På e-post har det kommet tre konstruktive innspill. Møtene som ble 
arrangert hadde ulikt oppmøte, men engasjementet er stort og møtene gav nyttige signaler i 
arbeidet, også utover de helt konkrete forslagene.  
 
Ungdomsundersøkelsen ble foretatt i 2008, og er grunnlagsmateriale for planen. 
 
En såpass åpen arbeidsprosess gir utfordringer med å samle tråder i etterkant. Mange har 
forventninger om å finne egne innspill igjen i planen og arbeidsgruppa har lagt vekt på at  de 
drømmer og behov som innbyggerne kommer med skal få størst plass i planen. Likevel er det ikke 
til å unngå at noen vil oppleve skjevheter i planen i forhold til egne forventninger.  
 
Arbeidsgruppa har derfor prioritert og justert tiltakene slik at de på en best mulig måte samsvarer 
med de behovene og de interessene ungdommen i Iveland har. Se vedlegg. 
 
Det har vært nødvendig å tematisere innspillene for at planen skal kunne konkretisere tiltak som 
kan prioriteres og evt. vedtas i de politiske organ:  
 
 
Innsatsområde 1. Barn og unges medvirkning. 
 
 
Innspill til planarbeidet 
 
Arbeidsgruppa har forsøkt å skape engasjement rundt utarbeidelsen av denne planen. Barn og 
unge har vært representert i det konkrete planarbeidet.   
 
Underveis i planarbeidet har det vi hørt utsagn som: ”Betyr det egentlig noe hva ungdom mener?” 
og ”Er dette (planarbeidet) viktig?” Slike utsagn fra ungdom, må tas på alvor. Noen voksne har 
også stilt spørsmål ved om ungdommene er villige til å ta ansvar. 
 
 
Arbeidsgruppa vurderinger 
 
Å vokse opp er et livslangt prosjekt i vekselvirkning mellom det å påvirke og bli påvirket. Våre 
omgivelser former oss kanskje i større grad enn vi liker å innrømme og samtidig betyr hver enkelt 
sin deltakelse og engasjement mye for hvilke kvaliteter lokalmiljøet til enhver tid vil inneha. 
Uformell læring i fritida er viktig supplement til den formelle læringen som skole og foreldre står 
ansvarlig for.  
 
Iveland kommune har et ansvar for at barn og ungdom i kommunen opplever et mangfoldig 
fritidstilbud og varierte fritidsaktiviteter.  
 
I rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i planlegginga er 
kommunen pålagt: 
 
 ”å organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer 
 fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.” 
 
Barn og unges rett til medvirkning og innflytelse i samfunnet skal sikres ved å legge til rette for en 
god dialog mellom barn, ungdom og voksne, og at deres interesser blir tatt på alvor. Opplæring i 
demokratiske prosesser er dannelse på linje med utdanning. 
 
 
Anbefalte tiltak 
 
Tiltak: Elevrådene oppmuntres til å fortsette sitt engasjement. Ordfører og rådmann har halvårlige 
møter med elevråd og elevrådskontakt for å sikre at skolen er arena for innflytelse, deltakelse og 
medvirkning. 
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Tiltak: I forbindelse med forrige plan for barn og unge ble det tatt initiativ til et barne- og 
ungdomsråd. Dette er ikke lenger i aktivitet, men arbeidsgruppa foreslår at det settes i gang en 
prosess for å få til en ny oppstart. Det fremlegges en egen sak for politisk behandling innen 1. 
oktober 2010 der ulike sider av et mulig barne- og ungdomsråd gjøres greie for. Håndbok om 
arbeidet i et ungdomsråd utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet (2006) legges til grunn.  
 
Tiltak: Det utarbeides et hefte: ”Kort og godt”, der plan for barn og unge er gjengitt i en forenklet 
utgave. Elever fra medielinja på Vennesla vgs. står for utforming og foto. Formålet er å nå 
målgruppa for planen, og slik vekke engasjement i å føre planen ut i livet.  
 
 
 
Innsatsområde 2. Foreldre 
 
 
Innspill til planarbeidet 
 
Foreldre er den viktigste ressursen for å sikre at barna i Iveland har et godt oppvekstmiljø. 
Foreldrene var invitert til å komme med innspill gjennom Facebook og gjennom FAU møter på 
Birketveit og Vatnestrøm, der foreldre møtte representanter for arbeidsgruppa. 
 
Foreldrene uttrykker bekymring for trafikkultur, hærverk og alkoholbruk. Det kommer fram ønske 
om kontinuerlige rusforbyggende tiltak og en ansatt ungdomsarbeider.  
 
I tillegg til å komme med konkrete innspill til tiltak for barn og unge, har det kommet fram et 
behov for økt engasjement hos foreldre. Foreldreveiledningsprogram blir etterspurt. 
 
 
Arbeidsgruppas vurderinger 
 
Skolen har i samarbeid med FAU det siste året gjennomført en rekke foreldremøter med vekt på 
samarbeidet hjem- skole og samarbeide foreldrene mellom for å bedre miljøet for de unge. 
Mange kommuner har svært gode erfaringer med å ta ei slik satsing videre, gjennom å tilby ulike 
foreldreveiledningsprogram. Det er etter arbeidsgruppas syn viktig at det blir etablert et slikt tilbud 
i Iveland. Arbeidsgruppa anbefaler at det etableres med fundament i de etablerte etatene i 
kommunen (skole og helse), gjerne i samarbeid med FAU. 
 
 
Anbefalte tiltak 
 
Tiltak: Utrede og iverksette årlige foreldreveiledningsprogram for foreldre til elever i 1. og 8. trinn, 
med oppstart høsten 2010 og 2011. 
  
 
Innsatsområde 3. Aktivitetshus 
 
 
Innspill til planarbeidet 
 
I de skriftlige forslagene, særlig fra mellom- og ungdomstrinn, ser vi at mange vil kunne falle inn 
under aktiviteter knyttet til et ”ungdomshus”.  
 
På møtene med ungdom og frivillige kom det fram et sterkt ønske om å få i gang drift av klubb for 
ungdom fra 8. klasse og oppover. I foreldregenerasjonen er man opptatt av å få engasjert en 
lønnet miljøarbeider for å skape kontinuitet. Signalene når det gjelder drift av huset kan 
oppsummeres i at de unge trenger en voksenansvarlig. 
 
Mange etterlyser ”et sted å henge”. Det blir foreslått et samlingssted med kiosk eller lignende. Å 
kunne delta på aktiviteter som diskotek, filmframvisning, spill, lytte til– eller utøve musikk har også 
blitt nevnt. Noen vil gjerne ha en klubb for håndarbeid. 
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Arbeidsgruppas vurderinger 
 
En ungdomsklubb som fungerer godt kan ha flere kvalitetsaspekter som dreier seg om deltakelse, 
medvirkning og innflytelse. Det bør være et bevisst mål å trekke brukerne inn i driften av 
ungdomsklubb, for at ungdommen skal tilegne seg disse kvalifikasjonene.  
 
Erfaringer og forskning viser også at ”brukerstyrte” ungdomsklubber med voksne som klubbledere 
fungerer best. Dette forutsetter imidlertid at ungdom får nødvendig kompetanse gjennom kursing 
på området. 
 
På Ivelandstaua er det gjort en stor og god frivillig innsats for å gjøre lokalene egnet til 
ungdomsarbeid. Kommunen har støttet dette arbeid både økonomisk og planmessig. For å få et 
tilfredsstillende tilbud, der ungdom kan samles og ha mulighet for ulike aktiviteter, bør tilbudet 
knyttes til en lønnet stilling.   
 
Ut fra høringene, og erfaringer fra ungdomsavdelingen ”Moonlight” i Vennesla kommune, er det 
nødvendig å være knyttet til et miljø av voksne. Vi foreslår derfor at det inngås et samarbeid med 
”moonlight”, der en deltidsstilling blir lagt til Ivelandstaua2. 
  
Dette vil også være en styrking av samarbeidet rundt kjernegruppene. Disse drives som ledd i det 
kriminalitetsforebyggende arbeidet, og er et tverrfaglig samarbeid rundt unge i faresonen. I 
Vennesla er arbeidet knyttet opp mot ”moonlight”. Siden Iveland og Vennesla er ett 
lensmannsdistrikt, vil en videreføring av denne modellen effektivisere politiets arbeid. 
 
Om klubben drives etter samme prinsipper som klubben i Vennesla, vil det her være rom for ulike 
aktivitetstilbud, og fortsatt behov for frivillig innsats. Det må gis handlingsrom for klubbledelsen, 
med oppfølging fra kommunen. Man kan tenke seg et samarbeid mellom moonlight-ressurser fra 
Vennesla og egne, lokale krefter.  
 
Det lokale klubbstyret planlegger ungdomskvelder i egen regi som en del av det totale tilbudet på 
Ivelandsstaua. 
 
 
Anbefalte tiltak 
 
Tiltak: Opprette et samarbeid med Moonlight i Vennesla som bl.a. innbefatter dedikerte 
personalressurser og tilbud om aktiviteter etter nærmere avtale. Ivelandsstaua er utgangspunkt for 
arbeidet.  
 
Tiltak: I samarbeid med klubbstyret og andre ressurspersoner vil man bidra til at Iveland 
ungdomsklubb skal bli et attraktivt sted for barn og ungdom mellom 10-20 år. 
 
 
 
Innsatsområde 4. Frivillige organisasjoner 
 
 
Innspill til planarbeidet 
 
Det etterlyses bedre bekjentgjøring, og bedre oversikt over tilbudet som finnes blant de frivillige 
organisasjonene i kommunen. Ledermangel er et problem i mange lag. Bedre kommunikasjon 
mellom organisasjoner og kommune er ønskelig. Kommunen bør være synlig, og oppmuntre til 
fortsatt innsats.  ”Ildsjelpris” er en idé som nevnes.  
 
Blant de foreslåtte tiltakene ser vi at en del faller naturlig inn under organisasjonenes aktiviteter. 
Blant ”postkasseforslagene” var det mange som handlet om å få i gang håndballtrening. 
Folkehelsekoordinator har her tatt initiativ til samlinger i Ivelandshallen. 
 
Det er også ønske om basketball- og volleyballklubb. Bedre muligheter for hestesport etterlyses.  
 
 
Arbeidsgruppa vurderinger 

                                                 
2 Muntlig avtale med Moonlight i Vennesla er allerede inngått, og utkast til samarbeidsavtale blir 
lagt frem for politisk behandling i juni. 
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Kommunen må være synlig i forhold arbeidet som drives av frivillige. Den økonomiske støtten som 
gis gjennom kulturmidlene, er et tiltak som bør fortsette. I høringene kommer det fram et behov 
for lettere tilgjengelig informasjon om arbeidet som drives, og det etterlyses også en form for 
påskjønnelse fra kommunens side. Informasjonen kan gjøres lettere tilgjengelig, og oppdateres 
jevnlig på kommunes nettsider.  
Stimulering av frivillig arbeid er en viktig del av planen. Uten frivillig innsats vil oppvekstmiljøet bli 
fattig. 
  
Anbefalte tiltak 
 
Tiltak: Organisasjonene oppfordres til å sende inn oppdaterte opplysninger til kulturetaten, som 
sørger for at det opprettes ei nettside beregnet på barn og unge.  
 
Tiltak: Det trykkes hver høst en oppdatert og lett tilgjengelig brosjyre med oversikt over tilbud 
som finnes i kommunen. Brosjyren kan deles ut fra servicetorget, og som innstikk i bygdebrevet        
 
Tiltak: Frivillige lag og foreninger inviteres til en årlig fest på høsten med ledere fra hvert lag. 
Samlingen skal gi de inviterte anledning til å presentere sitt lag, og det skal overrekkes en liten 
oppmerksomhet, for eksempel blomsterhilsen, til de inviterte.  
 
 
Innsatsområde 5.  Nærmiljø   
 
 
Innspill til planarbeidet 
 
Mange forslag går på utbedring av utemiljøet i tilknytning til skoler og barnehager. I forslagene i 
postkassene nevnes forskjellige lekeapparater, akebakke og fotballbane. Elevene ønsker at 
akebakkene sikres, slik at det blir trygt å ake. 
 
Flere uttrykker bekymring for at uteområdet ramponeres av uforsiktig bruk etter skoletid. De 
ønsker også at nærmiljøet skal trygges, slik at ingen trenger å være redd for å ferdes til og fra 
aktiviteter. 
 
Det er også foreslått tiltak i sentrumsområdet på Birketveit, som skateboardrampe, butikker og 
tursti. Disse forslagene kan oppsummeres i et ønske om ”mer liv i Iveland sentrum”. 
 
 
Arbeidsgruppas vurderinger 
 
At nærmiljøet er godt, både fysisk og sosialt, er avgjørende for oppvekstmiljøet. Barn og unge 
tilbringer mye av tida si her, og det er møteplass for alle aldersgrupper. I nærmiljøet skal det være 
rom for mange aktiviteter, og det må fremfor alt oppleves som trygt og inkluderende. 
Utforminga av det fysiske miljøet reguleres av kommunens arealplan, der friområder, lekeplasser, 
trafikksikring o.a. inngår. Barn og unges interesser må spesielt ivaretas på dette området, og de 
må sikres innflytelse på avgjørelser som blir tatt.  
 
I forbindelse med utbygging av skoler og barnehager er det planlagt en opprustning av 
uteområdene på Skaiå, Birketveit og Vatnestrøm. De forslagene som er kommet inn gjennom 
høringene for denne planen, integreres i nærmiljø-prosjektet. 
 
I 2007 ble det startet et stedutviklingsprosjekt på Iveland. Elever fra ungdomstrinnet var med fra 
starten. De laget i løpet av ei ukes sommerskole et forslag til utvikling av Birketveit-området. 
Sommerskolen ble svært vellykket, og elevene presenterte en spennende modell av ”framtidas 
Birketveit” Prosjektet er nå behandlet administrativt og politisk, og i ferd med å bli satt ut i livet. 
Nye innspill til utvikling av området må sees i forhold til de vedtatte planene. 
 
Det er stor interesse for motorsport blant gutter i ungdomsskolealder. Bane for motorcross er et 
velbegrunnet forslag.   
Vennesla Motorsportklubb ønsker å tilrettelegge for et motorcrossanlegg ved Beihølen. Det har 
vært en god dialog mellom klubben og Vennesla og Iveland kommuner det siste året for om mulig 
finne frem til en best mulig løsning for tilgang til anlegget 
 
Paintball-klubben ønsker et uteområde for sine aktiviteter. Interessen for paint-ball synes å være 
stigende på landsbasis, og det vil være aktuelt å støtte klubben på Iveland. 
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Større anlegg som svømmehall er nevnt av mange. Ønsket om en kunstgressbane er nevnt i flere 
sammenhenger. Dette er tiltak som krever utredning og planlegging.  
Svømmehall er tidligere vurdert, men utredningen viste at kostnadsrammen både til investering og 
drift oversteg det kommunen anså forsvarlig. 
 
Kunstgressbane vil kunne utløse spillemidler, og ligger muligens i en størrelseskategori som kan 
være realistisk på sikt. 
 
Anbefalte tiltak 
 
Tiltak: Forslag som er kommet fram i arbeidet med planen tas med i arbeidet med 
nærmiljøprosjektet og stedsutviklingsprosjektet. Også ved rullering av plan for idrett og friluftsliv 
vil ideene være aktuelle.  
 
Følgende liste overleveres i ikke prioritert rekkefølge: 
 

 Kunstgressbane  
 Skateboardrampe  
 Tursti for hestesport mv. 
 Lekeapparater (sklie, huske, trampoline, vippe- og klatretårn.  
 Klatrevegg  
 Bedre tilrettelegging for ballaktiviteter, som sandbane for volleyball, basketballbane og 

fotballmål  
 Nye stoler og bord ute 
 Sti for rallysykling 
 Sikker akebakke  
  

Tiltak:Iveland kommune stiller seg positive til planene om et motorcrossanlegg ved Beiehølen. 
Videre planlegging herunder økonomi, bruk av veg, ansvarsforhold m.m. forutsettes som en egen 
sak til politisk behandling. 
 
Tiltak :Iveland kommune stiller seg positive til ønskene om en utendørs bane for paintballklubben. 
Videre planlegging herunder økonomi, avtale om drift og sikring,ansvarsforhold m.m. forutsettes 
som en egen sak til politisk behandling. 
 
 
Tiltak: Kunstgressbane: En nærmere vurdering av å halvere dagens grusbane på Birketveit og 
erstatte med kunstgress vurderes i forbindelse med rådmannens budsjettforslag høsten 2010. 
 
 
 
 
Innsatsområde 6. Kriminalitetsforebyggende arbeid.  
 
Innspill til planarbeidet 
 
Ut fra politiets rapporter kan man anta at ungdomskulturen på Iveland ligger på 
landsgjennomsnittet når det gjelder rus. De nasjonale rapportene viser at alkoholbruken er svært 
høy i aldersgruppen. 
 
Det er trafikkulturen som utgjør størst bekymring for Ivelandsungdommen. Man opplever uvettig 
kjøring, bråk og hærverk i området rundt kommunehuset og skolen på Birketveit. Foreldrene er 
opptatt av å demme opp for dette ved å tilby positive aktiviteter. 
 
Natteravnene er et tiltak som har vist seg å være effektivt. Frivillighetssentralen koordinerer dette 
arbeidet, og ønsker flere frivillige. Det er foreslått at natteravnene kan ha aktivitetshuset på 
Ivelandsstaua som sin base. 
 
Kommunestyret mottok i oktober 2009 en interpellasjon der en ber kommunestyret om en aktiv og 
synlig aksjon for å hindre rusmisbruk blant mindreårige, ved å sette opp plakater på utvalgte 
steder. 
 
Ordføreren ga positiv respons, og ba om at dette skulle vurderes som et innspill i rullering av plan 
for barn og unge 
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Arbeidsgruppas vurderinger 
Plan for barn og unge er et viktig grunnlagsdokument i kommunens forbyggende arbeid. 
I et visst perspektiv kan alle tiltak som er foreslått i planen sees som kriminalitetsforebyggende. Å 
være engasjert i en eller annen form for fritidsaktivitet kan snu interessen, og gi sosial tilhørighet 
til positive miljøer. 
 
Iveland har også spesifikt gått inn for kriminalitetsforebyggende arbeid. I desember 2008 vedtok 
kommunestyret å sette av penger til å lønne SLT–koordinator. Funksjonen skal samordne det 
lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. Arbeidet ledes av rådmann og ordfører, med SLT-
koordinator som bindeledd mellom de ulike etatene.  
 
Arbeidsgruppa ser det som nyttig å fortsette arbeidet, og ønsker å styrke samarbeidet med 
knutepunktkommunene. Siden Vennesla og Iveland er ett politidistrikt, vil det være naturlig å 
videreutvikle samarbeidet med Vennesla. 
 
 
Anbefalte tiltak 
 
Tiltak: Arbeidet med å etablere SLT-arbeid fortsettes. Det søkes om midler fra KRÅD for å utvide 
virksomheten. 
 
Tiltak: Natteravnene trekkes med i planlegging av Ivelandsstaua, og definerer sin rolle her.  
 
Tiltak: I 2010 deltar en tverretatlig gruppe i prosjektet ”Barn i rusfamilier”. Det er opprettes en 
ressursgruppe som skal ha særlig ansvar og kompetanse for å tilrettelegge for utsatte barn. 
Interpellasjon ang. aksjon mot rusmiddelbruk blant foreldre utredes nærmere av denne gruppa. 
 
 
 
Innsatsområde 7. Transport 
 
 
Innspill fra lokalmiljøet 
 
Avstandene i kommunen kan være en utfordring. Tiltak som bestillingsbuss ble foreslått, eller at 
foreldre slår seg sammen om å hente/bringe. Noen mente også at bilturer til og fra aktiviteter var 
en gylden anledning til ”den gode samtalen”.  
 
 
Arbeidsgruppas vurderinger 
 
Bestillingsbussen fungerer nå i forbindelse med fredagsklubben, som drives av Iveland Bedehus. 
Som et prøveprosjekt er det i gang et samarbeid mellom kommunen og Setesdalens Bilruter om 
bestillingsbuss i forbindelse med ungdomsklubben på Ivelandsstaua. 
 
 
Anbefalte tiltak 
 
Tiltak: Bestillingsbussen med tilhørende ruter søkes iverksatt innen medio september 2010. Et 
nærmere samarbeid med L/L Setesdal Bilruter er ønskelig. Et best mulig rutetilbud ifm aktiviteter 
på Ivelandstaua prioriteres. 
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Handlingsplan 
 
Arbeidsgruppas mandat er å kartlegge nå-situasjonen for barn og unge i kommunen og foreslå 
konkrete tiltak som bedrer barn og unges oppvekstvilkår. Mandatet omfatter også å samordne 
tiltak retta mot barn og unge i andre vedtatte planer.  
 
Tiltakene skal være konkrete og helhetlige, og bygge videre på det gode arbeidet som allerede 
eksisterer. Tiltak nevnes i prioritert rekkefølge, slik at det blir mulig å utgiftsberegne noen 
kostnader og antyde noen økonomiske rammer som innarbeides i økonomiplaner fremover. Slik 
kan plan for barn og unge operasjonaliseres til en fireårig handlingsplan som rådmannen får ansvar 
for å følge opp. 
 
 
Forslag til økonomisk handlingsplan til kommunedelplan for barn og unge for perioden 2010-
2014(oppgitt i hele tusen kr.): 
 
Innsatsområde Tiltak Ansvarlig Foreslått økonomisk ramme Når iverksettelse 
   2010 2011 2012 2013 2014  
1.Barn og unges 
medvirkning 

1.Elevrådene fortsetter sitt 
engsjement 
2.Barne- og ungdomsråd utredes 
3.”Kort og godt”, informasjon spres 
til alle husstander 

Oppvekstkontor/skole 
Kulturavdelingen 

 
 
10’  

 
25’ 

 
25’ 

 
25’ 

 
25’ 

Er i gang 
Ferdig utredning oktobe
August 2010 

2. Foreldre 1. Utrede og iverksette 
foreldreveiledningsprogram 

Oppvekstkontor/helsestasjon 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ Høsten 2010 

3. Aktivitetshus 1.Samarbeid  med Moonlight 
2.Utvide tilbudet på Ivelandstaua  

Oppvekstkontor/kulturavdeling 200’ 
20’ 

400’* 
20’ 

400’* 
20’ 

400’* 
20’ 

400’* 
20’ 

Prøveordning i gang, ev
legges inn i budsjett fra 

4. Frivillige organisasjoner 1.Nettside for barn og unge 
2.Årlig brosjyre med  fritidstilbud 
3.Årlig fest for frivillige 

Kulturavdeling 
Kulturavdeling 
Levekårsutvalget/oppvekstkontor
et 

 
5’ 
7’ 

 
5’ 
7’ 

 
5’ 
7’ 

 
5’ 
7’ 

 
5’ 
7’ 

Høsten 2010 
Høsten 2010 
Senhøst 2010 

5. Nærmiljø 
 
 
 
 

1. Liste overleveres arbeidsgruppe 
for nærmiljøanlegg – utredning 
 
2.Motorcross-bane 
3.Utendørs bane for paintball 
4.Kunstgressbane utredes 
 
 
 

Oppvekstkontoret 
 
 
Kulturavdeling/teknisk etat 
Kulturavdeling/teknisk etat 
Oppvekstkontoret/teknisk etat 

Egne  
ram
mer 
 

Egne 
ram
merr 

Egne 
ram
mer 

Egne 
ram
mer 

Egne 
ram
mer 

I forbindelse med planle
uteområde – 2010 
Tiltakene utredes høste
 
 
 
 
 

6. Kriminalitetsforebyggende 
tiltak 

1.Utvide SLT-arbeidet 
2.Utvikle samarbeidet med 
natteravnene 
3. Etablere ressursgruppe for barn i 
rusfamilier 

Oppvekstkontoret 
Oppvekstkontoret/frivillighetssent
ralen 
 
Oppvekstkontoret i tverrfaglig 
team 

 
8’ 
 
 
4’ 

 
4’ 
 
 
4’ 

 
4’ 
 
 
4’ 
 

 
4’ 
 
 
4’ 
 
 

 
4’ 
 
 
4’ 

Søknad mai 2010 
Høsten 2010 
 
 
 
Høsten 2010 

7. Transport 1.Etablere ordning med 
bestillingsbuss 

Kulturetaten 15’ 25’ 25’ 25’ 25’ Høsten 2010 

Sum tiltak    279’ 500’ 500’ 500’ 500’  
Avsatt i budsjett   100’ 100’ 100’ 100’ 100’  
Søkes dekket eksternt   112’ 112’ 112’ 112’ 112’  
Budsjett   67’ 288’ 288’ 288’ 288’  
 
 
*112 000 pr.år søkes dekket av KRÅD – (SLT-midler). 
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Plan for barn og unge 
Postkasseforslag 

 
Nr. Fra  Tema Forhold i 

dag 
Forslag 

1 Stranda, 
Oggevatn 

Glassbråt  Slutt å kaste! 

2 Oggevatn Flåte 
ødelagt 

Ny flåte! 

3 Oggevatn  Strandleker 
4 Skolegården    Klatrevegg 

Huske 
Basketball 

5 Sykkelbane   Sykkelbane 
6 Uteområdet   Trøbiler! 
7 Skoleområdet Såpa lukter 

vondt 
Sprit på doene! 

Ny vippe og klatrevegg 
8 Vatnestrøm, 

skoleområdet 
og ellers 

 Nytt lekestativ, nye trøbiler 
og klubb på skolen. 

lekepark 
9 Skolen, 

boligfeltet på 
Vatnestrøm 

 Basseng, nye mål på 
fotballbanen. 

Lekepark i boligfeltet 
10 Iveland 

kommune 
 Vi trenger barn- og 

ungdomsgruppe 
11 Kommunen  Barne- og ungdomsklubb 
12 Ballsport  Håndball 
13 Ballsport  Håndball 
14 Trygghet Redd for 

alkoholiker 
Burde ikke bo i nærheten av 

barn 
15 

Vatnestrøm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trygghet Redd for 
alkoholiker 

Burde ikke bo i nærheten av 
barn 

16 Fotball Fotball er 
bra! 

 

17 Fotballbanen  Gressbane 
Trampoline 

18 Basketball  Langt å 
reise for å 

spille  

Egen basketballklubb, 
flerbrukshus  

19 Skolen  Friidrett 
Data 

20 Skolen  Hundevalp! 
    

21 

Skaiå  
 
 

1. klasse   Leke med hverandre. 
Badeland, dinosaur-

rutsjebane, fly 
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22 

Uteområde Bra med 
lekepark 

 

23 Utemiljø  Klatrestativer på storskolen 
24 Ute  Vippe i sandkassa 
25 Uteområde, 

Skaiå 
 Vippe 

26 Skaiå, 
Birketveit, 
biblioteket 

 Basseng, lekeplass, sykkelsti, 
nye bøker på biblioteket 

27  Mange 
ødelegger 

skoleområd
et 

Svømmehall, rallysykkel-vei. 
De må slutte å ødelegge på 

skolen! 

28 Uteområder 
på Iveland, 

SFO 

 Sykkel- og gangsti på Skaiå, 
motorklubb, en plass å 
kjøre firhjuling. Bratt 

akebakke. Playstation på 
SFO 

29 Uteområde 
på Skaiå, 
Iveland 
sentrum  

 Gjerde i bakken på skolen. 
Resturant, kjøpesenter 

30 Iveland 
kommune 

Isbilen 
kommer for 

sjelden! 

Isbilen må komme oftere! 
Egen hest. Gratis piano-

timer 
31 Svømmehall Mange kan 

ikke 
svømme 

Svømmehall 

32 Svømmehall Mange kan 
ikke 

svømme 

Svømmehall sammen med 
hallen 

 
 
 

33 Svømmehall Mange kan 
ikke 

svømme 

Svømmehall sammen med 
hallen 

34 Svømmehall Mange kan 
ikke 

svømme 

Svømmehall sammen med 
hallen 

35 Svømming Livredning i 
tjønna 

Svømmehall 

36 Buss Utrygt   
Håndarbeid  Håndarbeidsgruppe, 

forskjellige typer 
håndarbeid 

37 

Sport Alle har 
ikke tilbud 

Håndball, 
volleyball,ridning.. 

38 

Birketveit 
 
 

Fotballbane Ujevn bane 
pga moped-

kjøring 

Kunstgressbane 
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39 Håndball Vi har ikke 
hånballag 

Håndballag 

40 Håndball Ikke 
håndball, 

bare fotball 
og friidrett 

Håndballag for barn og 
unge 

41 Volleyball-
bane 

 Volleyballbane, og et lag. 
Trening 1 gang i uka  

42 Skolegården  Flere aktiviteter i 
skolegården 

43 Iveland 
sentrum 

 Klesbutikk, bensinstasjon, 
lekestativer, ren skole 

44 Hva trenger 
vi på Iveland? 

 Flere butikker, flere leker i 
skolegåreden, 

fotballmål,crossbane,sandba
ne, nye stoler og bord 

45 Iveland 
sentrum 

 Lekestativ,gang-og sykkelsti, 
gressbane, spasersti i 

skogen, volleyballbane 
46 Ungdoms-

miljøet 
Lite å finne 

på 
Senter m. kiosk, 

aktiviteter,treningssenter 
47 Fredagsklubb Få 

aktiviteter 
Spillmaskiner,Air Hockey…. 

48 Turstier Mange er 
interessert i 

hest 

Tur- og ridesti, ridebane 
 

Flere aktiviteter i 
skolegården 
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TILBUD FOR BARN OG UNGE PÅ IVELAND. 
                                    Samleskjema 
 
 
 

Lag Kontakt Aktivitet Alder Ønsker 
Iveland 
søndagsskole 

Randi Øyna 
Mob.41457008 

Annenhver 
søndag på 
Iveland bedehus 

0 – 13: 29 
13- 16: 
4(hjelpelede
re) 

Bredbånd/lisen
s for film 
Besøk fra 
kommunen 

Iveland 
frivillighets 
sentral 

Lalla Lilletveit 
ivefri@frisurf.no 
  

Aktivitetshus 
Arbeidstrening 
Natteravn 
Trillehjelp 

0 – 5 
13-16 

Flere 
natteravner via 
sms 

Otra fiskelag Tom Arild Homme 
post@otrafiskelag.no  

Sammenslutning  
Fiskekort 
Tilrettelegging 

 Samarbeid 
med andre for 
å nå 
barn&unge? 

Iveland 
malelubb 

Anne Synnøve Grossås 
Sunniva212@msn.com  

2 ganger i mnd. 
Salg om 
sommeren 
Kulturskole, kurs 

10-13: 1 
13-16: 5 
16-19: 3 

Bedre 
økonomi 

Iveland 
folkeakademi 

Finn Terje Uberg  Stimulere til 
aktivitet, fordele 
bevilgninger 

8 foreninger Ny engasjert 
leder fra de 
lokale 
forningene 

Iveland 
ungdomsklubb 

Finn Terje Uberg Klubb på 
Ivelandsstaua 

13-16: 30 
16-19: 20 
20-25: 20  ? 

Ressursperson 
m. tid til 
oppfølging 

Iveland 
bondelag 

John Øina Studieringer, 
bondekafèer 

  

Fredagsklubben Sandra Pedersen 
Sandra.pedersen@venn
esla.kommune.no  

Andakt, kiosk,  
spill, aktivitet i 
hallen 

10-13:40-50 
13-16:30-40 
16-19:7-8 

TV, prosjektor 
Natteravner- 
noe for ”unge 
voksne” 

Dansegruppa 
på bedehuset 

Sandra Pedersen 
Sandra.pedersen@venn
esla.kommune.no 

Dans… 13-16: 14 Økonomi til 
inspirasjon fra 
storsalen i 
Oslo 

Iveland 
skytterlag 

Arne Omestad 
Tlf.95493731 

Skyting inne/ute 10-13:15 
13-16: 15 
16-19: 10 
20-25: 5 
 

Ledere, penger 
tilsponsing av 
ammunisjon,. 
Bedre skive 

Iveland mållag Marit Fjordheim Norsk mål,  Ledere, 

mailto:ivefri@frisurf.no
mailto:post@otrafiskelag.no
mailto:Sunniva212@msn.com
mailto:Sandra.pedersen@vennesla.kommune.no
mailto:Sandra.pedersen@vennesla.kommune.no
mailto:Sandra.pedersen@vennesla.kommune.no
mailto:Sandra.pedersen@vennesla.kommune.no


 

marit.fjordheim@kristia
nsand.kommune.no  

kultur, 
lokalhistorie 

økonomi til å 
drive f.eks. 
studiesirkel i 
Ivelandsdialekt 
m.m. 

Vatnestrøm 4 
H 

Marit Fjordheim 
marit.fjordheim@kristia
nsand.kommune.no  

Lek, gym, 
matlaging, 
prosjekter, 
gardsbesøk 

10 – 16 (?)12 Flere ledere! 

Iveland 
skolekorps 

Berit H.Ståhl 
Berit1000@hotmail.co
m  

Musikkorps 10 – 16: 5 
16-25:6 

Samarbeid om 
dirigent m. 
kulturskolen, 
for å få midler 
til instruktør 
for aspiranter 

Idrettslaget Reidar Håvardstad 
reihaava@online.no 
 
 

Idrettslag, 
mange typer 
idrett 

6-12: 10 
13-19: 42 
20-25:12 

Bedre 
økonomi, flere 
ledere. 
Vedlikehold 
og drift av 
tråkkemaskin 
for skiløyper 

Focus Ingeborg Smiseth 
ingeborgsmiseth@gmail
.com 

Ungdomsmøter 
med variasjon. 
Lovsang,underh
olning,med mer. 

16-19 år:20 -
40 

Voksne ledere, 
samarbeid 
med liknende 
tilbud 
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Ole Magne Omdal 
Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 
Heidi Margrete Oeina [hmoina@online.noj 
19. oktober 2009 20:11 
Ole Magne Omdal 
interpellasjon 
IVELAND KOMMUNE 
MOTTATT 
Dato 
alko.JPG (450 kB) alko 2.]PG (437 kB) 
Interpellasjon 
Tidl^igere i høst passerte jeg Gjerstad og hadde et stopp i kommunen. Der fikk jeg se 
noen flotte plakater. (Se vedlagte bilder) 
Jeg synes at dette var en god, fornuftig og synlig handling i rusforebyggende arbeid. 
Det er også med å bevisstgjøre voksne om deres ansvar for barn og unge, samtidig som 
det viser de unge at de voksne er bevisste og at de bryr seg. 
I vår kommune er det ikke noe nytt at forskjellige typer rusmidler blir gjort 
tilgjengelig for de mindreårige. Heller er det vel neppe ukjent at barn blir lidene 
under de voksnes rusbruk. 
I disse dager jobbes det med plan for barn og unge. I den sammenheng bør vi profilere 
et klart standpunkt om rusfri oppvekst for barn og unge. 
Sist uke var det felles foreldremøte for alle klassene ved Iveland skole. Temaet var 
ungdom og rus, russituasjonen i Iveland. Det var to fra lensmannskontoret som hadde 
foredraget. Selv om Iveland ikke er den værste kommunen så har vi likevel for høye 
tall. 
Med dette temaet så tidsaktuelt tror jeg at det er kjempe viktig at vi politikere tar 
et bevisst og synlig valg angående rus og mindreårige. 
Derfor ber jeg om at kommunestyret sier et klart ja til en aktiv og synlig aksjon for 
å hindre/minske rusmisbruk blant de mindreårige ved å sette opp plakater på steder der 
våre innbyggere ferdes, ved butikkene og andre steder som brukes av allemenheten 
deriblant alle offentlige bygg. 
Heidi Margrete Øina, Krf 
I 
 
 
 
Ordføreren ga følgende svar på interpellasjonen: 
”Ordføreren takker for initiativ og engasjement på et viktig område. 
Ordføreren foreslår at interpellasjonen oversendes gruppa som arbeider med 
rulleringen av Barne- og ungdomsplanen og levekårsutvalget for oppfølging.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørreskjema   Gutter og jenter 
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1. Er du med på noen fritidsaktiviteter her i kommunen?  barnekor, 
friluftsgruppa, aktive jenter, 4H, barneforening, søndagsskolen, piano, gitar, 
korps, fotball, maleklubb, Hip Hop, friidrett, fredagsklubben, fokus, 
kulturskolen, skitrening, sykkelgruppa, mekkeklubb, musikkskolen, skyting,   
paintball, trening i hallen. 
 
 
2. Er du med på noen fritidsaktiviteter i andre kommuner?   
Speider - Røyknes,  
Speider/Søndagsskole - Hægeland/Øvrebø,  
Riding og piano - Skjåk,  
Ponnitrav - Bygland 
Karate - Vennesla 
Speider - Vennesla 
Teater og Håndball - Vennesla 
Kor - Vennesla,  
Krik - Evje 
 
3. Savner du tilbud om noen aktiviteter?  Hest- og ponniløp, svømmehall, 
sang, dans, turn, speider, diskotek, treningsaktivitet, håndball, innebandy, 
basketball, volleyball, ballbinge, musikkskole for bass, helgeaktivitet, bowling 
fotball for alle aldre, Hip Hop, 4-hjuls/crossbane, sykling, fotball på 
Vatnestrøm, klatring, kanonball, boksing, noe som ikke har med Gud å gjøre,  
 karate/judo, løping 
 
 
4. Kunne du tenke deg å være med å starte/drive en aktivitet?  Hest- og 
ponniløp, dansing, sang, speider, diskotek, håndball, jentegruppe, rideklubb, 
basketball, teater, volleyball, band, fotball 8-10, fotball på Vatnestrøm, 
klatring, 4-hjuls -/crossbane, innebandy, kanonball, boksing, løping, friidrett. 
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