
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - INNSPILL TIL PLAN FOR KOMMUNENS ARBEID FOR Å 
FOREBYGGE OMSORGSSVIKT OG ATFERDSPROBLEMER  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 36/22 den 
09.11.2022. 
 
Behandling: 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
Planen ble oversendt kommunen 23.mars 2022 etter utarbeidelse av administrasjonen i 
Øyer og Gausdal. Den ble behandlet i Formannskapet 26. okt.22 som ønsket innspill fra bl.a. 
REF. Bakgrunn for planen er et nytt lovkrav gjeldene fra 1.1.2022 at Kommunestyret skal 
vedta en plan om Overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet med 
ansvarsfordeling mellom de ulike etatene, organisering av oppgaveløsning og samarbeid 
etatene imellom 
Det er listet opp hele 51 forbyggende og helsefremmende tilbud / tiltak til målgruppene i 
Gausdal. Det er klart ønskelig med bedring av forebygging og behandling av omsorgssvikt og 
adferdsproblemer for barn og unge i kommunen. 
Erfaringsmessig må ansvar, oversikt og organisering av slikt arbeid forankres hos en eller få.  
Det må kommuniseres ut til alle som har kontakt med barn og unge.   
Generelt er det et stort underskudd i denne sårbare gruppen, både hos barna og pårørende 
av opplevelse av «å bli sett og at noen bryr seg om meg».  
 Alle som blir kjent med en av de kan gjøre en stor forskjell bare ved å se enkeltmennesket 
og vise omsorg. Det krever ingen spesialutdannelse, men evnen til å bygge tillit.  
Ved behov må det være lett for den som prøver å hjelpe å kunne samsnakke med ledelsen 
om vegen videre. 
Utfordringen når ulike fagpersoner med ulike arbeidssteder og erfaringer sammen skal bøte 
på kompliserte problemer hos sårbare barn og familier er at mesteparten av tiden går med 
til «hvem, hva og hvordan». 
Kunsten er å bygge tillit blant behandlerne og sammen prøve å gjøre hverandre gode.  
Det enkle er ofte det beste. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende forslag til uttalelse til 
plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer:  
 



 
 

 
 

 

 
Planen ble oversendt kommunen 23.mars 2022 etter utarbeidelse av administrasjonen i 
Øyer og Gausdal. Den ble behandlet i Formannskapet 26. okt.22 som ønsket innspill fra bl.a. 
REF. Bakgrunn for planen er et nytt lovkrav gjeldene fra 1.1.2022 at Kommunestyret skal 
vedta en plan om Overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet med 
ansvarsfordeling mellom de ulike etatene, organisering av oppgaveløsning og samarbeid 
etatene imellom 
Det er listet opp hele 51 forbyggende og helsefremmende tilbud / tiltak til målgruppene i 
Gausdal. Det er klart ønskelig med bedring av forebygging og behandling av omsorgssvikt og 
adferdsproblemer for barn og unge i kommunen. 
Erfaringsmessig må ansvar, oversikt og organisering av slikt arbeid forankres hos en eller få.  
Det må kommuniseres ut til alle som har kontakt med barn og unge.   
Generelt er det et stort underskudd i denne sårbare gruppen, både hos barna og pårørende 
av opplevelse av «å bli sett og at noen bryr seg om meg».  
 Alle som blir kjent med en av de kan gjøre en stor forskjell bare ved å se enkeltmennesket 
og vise omsorg. Det krever ingen spesialutdannelse, men evnen til å bygge tillit.  
Ved behov må det være lett for den som prøver å hjelpe å kunne samsnakke med ledelsen 
om vegen videre. 
Utfordringen når ulike fagpersoner med ulike arbeidssteder og erfaringer sammen skal bøte 
på kompliserte problemer hos sårbare barn og familier er at mesteparten av tiden går med 
til «hvem, hva og hvordan». 
Kunsten er å bygge tillit blant behandlerne og sammen prøve å gjøre hverandre gode.  
Det enkle er ofte det beste. 
 
 
 


