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SLUTTBEHANDLING: PLAN FOR KOMMUNENS ARBEID FOR Å 
FOREBYGGE OMSORGSSVIKT OG ATFERDSPROBLEMER  
 
Vedlegg:  

• Planforslag del 1: Mål og strategidel, med vedlegg 
• Innspill fra Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
• Innspill fra  Gausdal Ungdomsråd 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

• Notat til formannskapets møte 23.03.2022 
• Oppsummering fra det administrative arbeidet i Øyer og Gausdal med kartlegging, 

funn og anbefalinger  
 
SAMMENDRAG: 
Kommunedirektør foreslår at vedlagt forslag til mål og strategidel for plan for kommunens 
arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer vedtas. Innspillene fra Råd for 
eldre og personer med funksjonsnedsettelse og Ungdomsrådet følges opp i arbeidet med 
planens Del II Handlingsdel.  

SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Fra 1.1.2022 ble det innført et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for 
kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.  

Planen for det forebyggende arbeidet skal inneholde en beskrivelse av:  

• Overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet  
• Hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene  
• Hvordan oppgaveløsningen skal organiseres  
• Hvordan ulike etater skal samarbeide 
 
Barnevernreformen: Bakgrunnen for å flytte mer ansvar til kommunene på 
barnevernsområdet, er kommunenes nærhet til familiene og innsikten i barnas og 
foreldrenes behov. Barnevernsreformen skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og 
tidlig innsats. Målet er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig 
tidspunkt. Samlet sett er barnevernsreformen i realiteten en oppvekstreform, hvor 



  
 
 

  
 
 

 

 
kommunene tilrettelegger for tverrfaglig samhandling mellom ulike kommunale tjenester og 
nivåer. 

Det nye kravet om samordning og samarbeid er også tydeliggjort og harmonisert i hele 14 
ulike lovverk (se vedlegg 1 i planforslaget). 

I tillegg vil planen være en operativ oppfølging av FNs bærekraftmål om bl.a. å utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet, sikre god helse og utdanning og god utdanning innen 2030. 

Ambisjonen er å styrke det generelle forebyggende arbeidet, og samarbeidet om dette, slik 
at det blir færre barnevernssaker, og slik at barnevernet kan konsentrere seg om de mest 
utfordrende sakene.  

Prosess: 

Formannskapet tok i møte 23.03.2022 stilling til planprosessen, der en skilte mellom 2 deler:  

DEL I – Mål og strategidelen, ivaretar kulepunkt nr. 1 i lovens beskrivelse av planen 
«Overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet», og denne skal politisk 
behandles. 
 
DEL II – Handlingsdel (med beskrivelse av tiltak, oppgaver, ansvar og samarbeid) ivaretar 
kulepunkt 2-4. Øyer og Gausdal kommuner har gjennomført en felles kartleggingsprosess, da 
kommunene har en felles barneverntjeneste. Med forankring i del 1 vil større 
oppfølgingstiltak skrives inn i handlings- og økonomiplanen, og deretter følges opp i 
enhetenes virksomhetsplaner. Dette gir retning for det faglige arbeidet med 
tjenesteutvikling og tverrfaglig samhandling. Vi kan bare nå målene i reformen gjennom 
samhandling og utvikling i avdelinger/ tjenester om er i kontakt med barn, unge og deres 
familier.  

Formannskapet vedtok den 26. oktober (FS 63/22) å ta en kort innspillrunde i 
Samarbeidsmøtet med hovedtillitsvalgte, Tjenesteutvalget, Ungdomsrådet og Rådet for 
eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, før sluttbehandling i kommunestyrets møte i 
desember. 
 
Innspillene fra Ungdomsrådet og Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er 
vedlagt. 
 
VURDERING: 
Planforslaget del 1 mål og strategidel bygger på mål og delmål fra kommuneplanens 
samfunnsdel, vedtatt i kommunestyret i februar 2021. Samfunnsdelen er ny, og mål/delmål 
mv. der passer svært godt for den lovpålagte planen for kommunens arbeid for å forebygge 
omsorgssvikt og atferdsproblemer. Det samme gjelder for satsingen på styrkebasert arbeid 
gjennom Ung styrke og eller kommunens satsing på helsefremmende og forebyggende 
arbeid. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Det er nettopp derfor det er lagt opp til en kort og enkel prosess. Vi trenger ikke «finne opp 
hjulet på nytt».  

Til målene er det formulert noen oppdrag, under overskriften Disse er hentet fra arbeidet en 
administrativ/faglig arbeidsgruppe med ansatte fra Øyer og Gausdal har utført. De har i 2022 
kartlagt hvordan tjenestene håndterer og følger opp undring og bekymringer for barn og 
unger og for familier. De har gjennomført en SWOT-analyse (styrker, svakheter, 
begrensninger og muligheter) innenfor tjenestene til barn og unge, og kartlagt og beskrevet 
tjenestene som er rettet inn mot barn og unge og familier. Basert på kartleggingen har de 
presentert funn og anbefalinger. Anbefalingene er tatt inn i planforslaget «Hvordan kommer 
vi oss dit».  
Del II – handlingsdelen – vil være er mer langsiktig utviklingsarbeid – basert på mål og 
oppdrag fra del 1 og barnevernloven og nye lovkrav om samordning og tverrfaglig samarbeid 
om tjenester til barn, unge og deres familier.  
 
Innspillene fra råd følges opp i arbeidet med Del II Handlingsdelen. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Vedlagt forslag mål og strategidel for plan for kommunens arbeid for å forebygge 
omsorgssvikt og atferdsproblemer vedtas. Innspillene fra råd følges opp i arbeidet med 
planens Del II Handlingsdel. 

 
Tjenesteutvalget behandlet saken, saksnr. 4/22 den 11.11.2022. 
 
Behandling: 
Tjenesteutvalget har følgende innspill til planforslaget:  
 

• Det blir viktig å konkretisere hvordan effekten av tiltakene skal måles 
• Det blir viktig å sikre en robusthet og kontinuitet i tjenestene 

 
 
Innstilling:  
Tjenesteutvalget har følgende innspill til planforslaget:  
 

• Det blir viktig å konkretisere hvordan effekten av tiltakene skal måles 
• Det blir viktig å sikre en robusthet og kontinuitet i tjenestene 

 
 


