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Vedlegg:  

- Tilstandsrapport 2020/2021 for interkommunal barneverntjeneste i Øyer/Gausdal 
 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Fra 1.1.21 skal kommunestyret selv, minst en gang i året, få en redegjørelse om tilstanden i 
barneverntjenesten. Tilstandsrapporten skal inneholde informasjon, statistikk og analyser 
om barnevernet, og er et tillegg til andre styringsdokumenter i kommunen. Rapporten er 
et viktig styringsverktøy og skal gi kommunens øverste ledelse et godt grunnlag for å 
kunne utøve sitt overordnede ansvar for å oppfylle kommunens plikter etter 
barnevernloven.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret er etter barnevernloven § 2-1 gitt et overordnet ansvar for at det finnes en 
administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter barnevernloven. 
Barnevernleder er faglig ansvarlig for tjenesten, men kommunestyret er pålagt å sørge for at 
det finnes en internkontroll for tjenesten etter kommuneloven § 25-1, samt å påse at 
barneverntjenesten gir alle barn og unge som oppholder seg i kommunen et forsvarlig tilbud 
om tjenester og tiltak etter barnevernloven.  
 
Årets tilstandsrapport er den første lovpålagte rapporteringen om tilstand og faglig kvalitet 
for barnevernsområdet, som gjøres av lokal barneverntjeneste. Den er basert på 
innrapporterte grunnlagstall fra tjenestene til Statsforvalter, SSB og barne- og 
familiedirektoratet (Buf.dir.) for 2020.  
 
Ettersom det er felles barneverntjeneste for Gausdal og Øyer siden 1.1.2021, legges 
likelydende tilstandsrapport frem for kommunestyrene i de to kommunene. 
 
VURDERING: 
Tilstandsrapporten legges frem for politisk behandling i tråd med lovpålagte føringer. 
Rapporten anses som en innføring i utfordringer og utviklingsarbeid som skjer i 
barneverntjenesten, både lokalt og sentralt. Gode tall og fakta er viktig for å gi 



  
 
 

  
 
 

 

kommunestyret korrekt informasjon og kunnskap om tilstanden i kommunens 
barneverntjeneste. Det skal også gi et grunnlag for refleksjoner og beslutninger for å styre 
utviklingen på sikt.  
 
Rapporten vil også være en del av grunnlaget når kommunene etter hvert skal utarbeide en 
plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, i tråd med den nye barnevernloven. 
En slik plan skal inneholde en oversikt over mål, organisering og fordeling av arbeidet og 
samarbeidet mellom ulike kommunale tjenester.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2020-2021 til 
etterretning. 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 64/21 den 22.09.2021. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
 
 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2020-2021 til 
etterretning.  
 


