
Øyer kommune 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
Tjenesteutvalget 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen 
Møtedato: 08.11.2022 Tid: 13:00 - 16:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
gruppeleder skal settes på kopi på dette spørsmålet. Gruppeleder har ansvaret for å kalle 
inn eventuelt varamedlem. Det skal meldes fra til ordfører når det møter stedfortreder i 
saker der folkevalgte er vurdert som inhabile. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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PLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID FOR OMSORGSSVIKT OG ADFERDSPROBLEMER 
JFR BARNEVERNLOVEN 
 
Saksbehandler:  Randi Nordlien Arkiv: F40 &37  
Arkivsaksnr.: 22/872     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/22 Tjenesteutvalget 08.11.2022 
 
7/22 Ungdomsrådet 08.11.2022 
 
7/22 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 08.11.2022 
 
6/22 Flerkulturelt råd 08.11.2022 
 
 
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.  
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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 
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TILDELING HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 
TILDELINGSKRITERIER 2022 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033 F00  
Arkivsaksnr.: 22/3139     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/22 Tjenesteutvalget 08.11.2022 
 
8/22 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 
Tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven  
Øyer kommune 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger i denne saken fram reviderte tildelingskriterier for helse- og 
omsorgstjenestene. Kriteriene er revidert med tanke på ulike lovendringer, men også med 
tanke på bedre kontroll med tjenestenivået Øyer kommune skal yte til sine innbyggere. 
 
Saksutredning: 
Gjeldende Tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenestene i Øyer kommune ble vedtatt i 
desember 2016 (KST-sak 116/16). Kommunen bør jevnlig gjennomgå sine kriterier og 
retningslinjer. I årene fra 2016 har det også skjedd noen endringer i lovgrunnlaget for 
kriteriene, som medfører behov for justeringer.  
 
Arbeidet med kriteriene har vært forankret i nyopprettet tildelingsenhet, tjenestelederne 
innenfor helse- og omsorgstjenestene og fagutviklingssykepleier, i tillegg til kommunalsjef 
helse og omsorg. I arbeidet har administrasjonen sett på hvordan Øyer kommune på best 
mulig måte kan legge til rette for at innbyggere kan bo trygt hjemme så lenge som mulig, og 
få satt inn riktige tjenester på lavest mulig trinn i omsorgstrappa. Demografiutfordringene i 
årene som kommer vil være betydelige, og godt tilrettelagte tildelingskriterier kan være til 
hjelp for å sikre riktig nivå på tjenestene opp mot tilgjengelige ressurser i tjenestene.  
 
Kriteriene har også vært oppe som orientering i Tjenesteutvalget 20.9.22, hvor grunnlaget 
for kriteriene ble gjennomgått og arbeidsmetodikken for tildeling av tjenester vist. Denne 
forankringen ble gjort for å gi politisk hold et større eierskap til kriteriene, og forståelse for 
hvordan tjenesteleveransen påvirker kommunens økonomi. 
 
Vurdering: 
Tildelingskriteriene er helse- og omsorgstjenestenes viktigste verktøy for riktig tjenester til 
kommunens innbyggere. De skal sikre at innbyggerne får tjenester i henhold til gjeldende 
lovverk, og at kommunens tjenesteapparat har fokus på riktig ressursbruk. Øyer kommune 
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jobber etter prinsippene i omsorgstrappa (se ill.), og skal jobbe for at det legges til rette for 
at innbyggere kan bo trygt hjemme lengst mulig.  
 

 
 
Tildelingskriteriene må være mer dynamiske enn hva tidligere praksis har vært, og 
kommunedirektøren må ha fullmakt fra kommunestyret til å gjøre løpende endringer i 
kriteriene som følge av lovendringer o.l. Dette for å sikre at nødvendige endringer kan gjøres 
uten en full politisk behandling. Kommunestyret skal likevel ha tildelingskriteriene til jevnlig 
behandling, minimum hvert femte år.  
 
Kriteriene slik de legges fram i saken trer i kraft umiddelbart for nye vedtak, og for allerede 
løpende vedtak trer nye kriterier i kraft fra den dato vedtak blir endret. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar nye tildelingskriterier for Øyer kommune i hht helse- og 

omsorgstjenesteloven 
2. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer for at 

kriteriene til enhver tid samsvarer med gjeldende lover og forskrifter. 
3. Kommunestyret vedtar at tildelingskriteriene trer i kraft umiddelbart for nye vedtak. For 

allerede løpende vedtak trer nye kriterier i kraft fra den datoen vedtaket blir endret. 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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TILSTANDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN 2022 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3147     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/22 Tjenesteutvalget 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport 2022, Øyer og Gausdal barneverntjeneste  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret selv skal minst én gang i året få en redegjørelse om tilstanden i 
barneverntjenesten, lov om barneverntjenester § 2-1. Tilstandsrapporten skal gi 
kommunestyret informasjon om kvalitet i tjenester knyttet til området barnevern og gi 
kommunens øverste ledelse bedre innsikt i tilstand, utvikling og problemstillinger knyttet til 
barneverntjenesten.  
 
Saksutredning: 
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.  Årlig tilstandsrapportering er en del av 
kommunens plikt til internkontroll av barneverntjenesten, regulert i kommunelovens § 25-1. 
Tilstandsrapporten baserer seg på data fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratets 
barnevernmonitor, KOSTRA, samt informasjon hentet fra fagprogrammet Visma Familia. Det 
legges fram likelydende tilstandsrapporter for kommunestyrene i Gausdal kommune og i 
Øyer kommune.  
 
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, lokalt og sentralt. Gode tall og fakta er viktig for å gi kommunens 
øverste ledelse korrekt informasjon og kunnskap om tilstanden i barneverntjenesten samt gi 
grunnlag for refleksjoner og beslutninger for å styre utviklingen på sikt.  Rapporten en del av 
grunnlaget til lovpålagt plan for det forebyggende arbeidet for å forebygge omsorgssvikt og 
atferdsproblemer.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2022 til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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BIBLIOTEKPLAN 2023-2028 
 
 
Saksbehandler:  Astrid Stuve Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3242     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/22 Tjenesteutvalget 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 
Bibliotekplan 2023-2028 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det er utarbeidet bibliotekplan med tiltaksplan for Øyer. Status på tiltak skal rapporteres til 
Tjenesteutvalget og tiltaksplanen skal rulleres årlig og budsjettmessige konsekvenser behandles i 
forbindelse med investerings- og årlig driftsbudsjett. 

Tre fokusområder for Øyer folkebiblioteks videre arbeid: 

1. UTVIKLE MØTEPLASSEN  
2. STYRKE LITTERATURFORMIDLINGEN 
3. BIDRA TIL DIGITAL DEMOKRATISERING OG AKTIVE BORGERE I ØYER 

 
Saksutredning: 
Bibliotekplanen har vært orienteringssak i Tjenesteutvalget og vedtas endelig av Kommunestyret 
høsten 2022.  Bibliotekets arbeidsgruppe besto av Kristine Bergum og Emilie Sandheim fra 
Ungdomsrådet, Anne Braastad Lie fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, to 
fra biblioteket og konstituert rektor ved Solvang skole Vemund Bjørke. Flyktningetjenesten og Øyer- 
Tretten frivilligsentral har kommet med innspill. 

Målet for planen er å tydeliggjøre hva biblioteket betyr i lokalsamfunnet, og sette retning for 
arbeidet i årene framover.  

 
Vurdering: 
Folkebiblioteket er genuin som møteplass, det er et lavterskeltilbud det er lett å oppsøke, det koster 
ikke noe og du kan være i et fellesskap hvor du selv bestemmer hvor aktiv du vil være.  Pr dags dato 
brukes 0,3% av totalbudsjettet til bibliotek i Øyer kommune.  Samfunnsøkonomisk er det svært 
lønnsomt å satse mer, gevinsten er stor av økte investeringer og ressursbruk på biblioteket.  
Biblioteket ligger sentrumsnært og mange eldre bor i leilighetene omkring, både som mottakere og 
som en ressurs for biblioteket.  Nærheten til skolene, idrettshallen og kulturskolen er gunstig.  

Det legges opp til at frivilligsentralen og biblioteket skal samarbeide tettere og at det skal 
tilrettelegges bedre for frivilligsentralen på biblioteket.  Dette vil gi en driftsmessig fordel og  
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frivilligsentralen og biblioteket kommer styrket ut.  Det vil skape noen utfordringer fordi lokalene er 
for små og det neppe er utvidelsesmuligheter. Biblioteket i Øyer har 1,65 stillinger og et stramt 
budsjett.  Så langt som mulig søkes tiltakene i planen gjennomført uten økning i driftsbudsjettet, men 
det er sårbart og tiltakene må vurderes framover. Samarbeid er en viktig nøkkel. 

Biblioteket er en viktig kulturinstitusjon i lokalsamfunnet. Vårt distrikt har et rikt kulturtilbud med 
litteraturfestival, museer, scener og litteraturhus. Biblioteket i Øyer er litteraturhus og 
folkeopplysning i form av lesesirkler, litteraturgrupper, diskusjonsgrupper og andre møter, samt 
forfatterbesøk. Mye av kulturen er i dag enveiskjørt med avsender og mottaker. Bibliotekets format 
kan åpne for utveksling, medvirkning og utdypning av regional og nasjonal kultur. Litteratur er ikke 
bare avkobling, men påkobling til livet.  

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Bibliotekplan 2023-2028 med tiltaksplan som rulleres årlig. 
 
 
Åsmund Sandvik Astrid Stuve 
Kommunedirektør 
 


