
Plan for forebygging av 
omsorgssvikt og adferdsproblemer
Oppvekstreform

Tjenesteutvalget 18.10.22



Barnevernsreformen 
som forutsetter en 
oppvekstreform

▪ Større oppmerksomhet 
rundt forebygging. Fra 
reparasjon til forebygging.

▪ Tidlig og samordnet 
innsats.

▪ Tiltak skal utvikles lokalt.

▪ Foreldrestøtte er sentralt. 



Ny lov: behov 
for innskrenke 
og tydeliggjøre 
barneverns-
tjenestens 
ansvar



Hva betyr 
reformen for 

barna og 
deres 

familier?

▪ Tidlig oppdaging av barn og familier i 
risiko

▪ Tidlig hjelp før situasjonen blir så 
alvorlig at «tunge» (statlige) tiltak blir 
nødvendig

▪ Økt mulighet for forebygging

▪ Bedre rettsikkerhet for barna og 
familiene

▪ Kommunene får sterke økonomiske 
intensiver for å prioritere forebygging



Målene med reformen

• Likeverdige tjenester i hele landet

• Flere barn skal få rett hjelp i rett tid

• Tilbudet til barn og familier skal i større grad tilpasses lokale forhold

• Økt mulighet for tidlig innsats og forebyggende arbeid

• Tydeligere ansvarsdeling mellom kommune og stat

PLAN FOR FOREBYGGING AV OMSORGSSVIKT OG 
ATFERDSVANSKER



Krav til plan

• Overordna mål og strategier for helhetlig 
tjenestetilbud

• Fordeling av ansvar mellom etater

• Hvordan oppgaveløsningen er organisert

• Hvordan ulike etater skal samarbeide







Prosessen i Øyer – plan og gjennomføring



Kort oppsummering av prosess

▪ Arbeidsgruppe oppretta på starten av året

▪ Presentasjon for styringsgruppe for omstilling 25.02.22

▪ Swot-analyse i ledermøte 10.03.22

▪ Informasjon på rektormøter, styrermøter samt ledermøte hos helse-og familietjenesten

▪ Informasjon til alle ansatte april 2022

▪ Besøk ved tjenestene for innhenting av data mai/juni

▪ Informasjon og tilbakemeldinger i tverrfaglige møter (10.03.22 og 01.09.22)

▪ Arbeidsgruppa orientert styringsgruppa om funn september

▪ Utarbeides plan på bakgrunn av det

▪ Søkes om BTI

▪ Plan behandles av tjenesteutvalg 08.11.22, ungdomsrådet 08.11.22 og kommunestyret 08.12.22



Funn og 
anbefalinger ▪Systematikk

▪Tverrfaglige arenaer



Anbefalinger

• Begge kommuner bør ha en oversikt over sitt 
helsefremmende og forebyggende arbeid, med 
universelle satsinger, tidlig innsats og mer målretta 
tiltak.  Å utarbeide og gjennomgå en slik oversikt vil 
trolig medføre høyere bevissthet i tjenestene rundt de 
satsinger og tiltak som finnes i dag, hvordan de 
brukes og organiseres.

• Begge kommuner bør vurdere å etablere tverrfaglige 
fora i alle tjenester for å sikre tidlig innsats. Det 
etterlyses arenaer for drøfting og kompetansedeling, 
og tverrfaglighet er en forutsetning for godt 
helsefremmende og forebyggende arbeid.

• Begge kommuner bør vurdere innføring av system for 
samordning og samhandling. (Lovkrav om 
samordning er skjerpet i en rekke lovverk i 
2021/2022).  Hvordan modellen utformes er opp til 
kommunene, men det finnes en godt utprøvd modell 
som anbefales av nasjonale myndigheter.


