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PLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID FOR OMSORGSSVIKT OG ADFERDSPROBLEMER JFR 
BARNEVERNLOVEN 
 
 
Vedlegg: 
Plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

K-sak 37/22: Notat om plan for det forebyggende arbeidet datert 14.03.22 

Sammendrag: 

Plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer i Øyer legges fram for kommunestyret til 
behandling 

Saksutredning: 

Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.22, og omtales gjerne som en oppvekstreform da målene i 
reformen bare kan nås gjennom endringer og samarbeid i hele oppvekstfeltet.  

Kommunen skal ifølge barnevernslovens § 3-10 fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak som 
forebygger at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler adferdsvansker. Det stilles videre 
krav om at kommunen samordner sitt tjenestetilbud til barn og unge. Reformen skal bidra til å 
styrke det forebyggende arbeidet, og kommunen skal etter loven utarbeide en plan for forebygging 
av omsorgssvikt og atferdsproblemer. Planen skal beskrive overordna mål og strategier, hvordan 
ansvar fordeles mellom etater, hvordan oppgaveløsningen skal organiseres og hvordan ulike etater 
skal samarbeide.  

Fra 1.8.22 trådte nye samarbeidsbestemmelser i kraft i 14 ulike lovverk. I tillegg er det utarbeidet en 
nasjonal tverrsektoriell veileder som forklarer og utdyper disse bestemmelsene.  

Videre skal barnevernsreformen bidra til at hjelpen bedre blir tilpasset barn og familiers behov.  

Kommunestyret ble forelagt informasjon om prosessplanen i K-sak 37/22 den 31.03.22 og arbeidet 
med utforming av planen har vært i henhold til prosessplanen.  

Det har vært satt ned en arbeidsgruppe der flere tjenesteområder/fagområder fra både Gausdal og 
Øyer har vært representert. Arbeidsgruppa har på oppdrag fra kommunedirektørene i de to 
kommunene gjort et grundig kartleggingsarbeid for å finne status på det forebyggende arbeidet. 
Kartlegging har blant annet bestått av møter i ledergrupper, møter med ansatte ute i de enkelte 
tjenestene og spørreskjema til ansatte. Videre har arbeidsgruppa presentert funn og anbefalinger, 
og det er disse som danner grunnlag for planen.  

Øyer og Gausdal har med bakgrunn i kartleggingen og anbefalingene utarbeidet hver sine planer 
som legges fram til politisk behandling.  

Kommunedirektørens vurdering: 



Plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer skal gi overordna føringer for arbeidet 
med forebygging i Øyer kommune. Det er lagt vekt på prinsipper for, og ønsket effekt av det 
forebyggende arbeidet. De folkevalgte skal vedta hovedmål og delmål og administrasjonen skal med 
bakgrunn i disse målene jobbe videre med de konkrete og operative tiltakene. Hovedmålene og 
delmålene er utarbeidet med bakgrunn i de funn som er avdekket i kartleggingen. 

 

 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer.  

 
 
 
 
Åsmund Sandvik Randi Nordlien 
Kommunedirektør 


