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FELLES BARNEVERN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN - UTREDNINGSOPPDRAG  
 
Vedlegg: 
Mandat for utredning av felles barnevern. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å støtte vedlagte mandat for utredning av felles 
barnevern for kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer.   
 
Forslag til samarbeidsavtale, budsjett og beskrivelse av virksomhetsoverdragelse legges 
fram for kommunestyret til beslutning i august 2019. 
 
Saksutredning: 
I vedlagte «Mandat for utredning av felles barnevern» framgår bakgrunn, forankring og 
mandat og rammer for arbeidet. Det er også satt opp en skisse for prosessen og innholdet i 
utredningen, sidene 3 og 4. Organiseringen av arbeidet framkommer på side 5. 
 
Alle de tre kommunene har deltatt i KS sitt «Barnevernløft i Innlandet». Her er framtidige 
utfordringer for barneverntjenesten satt på dagsorden, ulike modeller for å møte 
utfordringene er presentert mm. «Barnevernløft i Innlandet» var tema på kommunestyret i 
august. 
 
Vurdering: 
Rådmannen erkjenner at det er utfordringer i framtidens barneverntjeneste som det kan 
være hensiktsmessig å stå sammen om. Stikkord er tiltak og tiltaksutvikling, kapasitet og 
kompetanse både barnevernfaglig, i ledelse og i kvalitets- og internkontrollarbeid.   
 
Utredningen skal gi svar på hvorvidt felles barnevern gir gevinster minst innenfor følgende 
fire gevinsttyper: Kvalitet, effektivitet, sårbarhet og økonomi. Dette vil gi et godt grunnlag 
for kommunestyrets endelige beslutning. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret i Øyer støtter mandatet for utredning av felles barnevern for de tre 

kommunene i Lillehammer-regionen. 
2. Forslag til samarbeidsavtale, budsjett og beskrivelse av virksomhetsoverdragelse legges 

fram for kommunestyret til beslutning i august 2019. 
 
 



 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet 04.12.2018 sak 109/18: 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag fra Øyer AP: 

Punkt 2 i Rådmannens innstilling strykes.  

Nytt punkt 2 
Prosjektet utreder tre løsningsalternativer for samarbeid om oppgaveløsningen i 
barnevernet for de tre kommunene i Lillehammerregion. Prosjektet velger selv hvilke tre 
alternativer som utredes, men det forutsettes at de har forskjellig grad av interkommunalt 
samarbeid.  

Alle de tre alternativene presenterer forslag til organisering, ansvars- og oppgaveløsningen 
for hvert alternativ, opplegget for internkontroll, behov for delegering av fullmakter fra 
hvert kommunestyre i hvert alternativ, budsjett og finansiering for etableringsåret og 4 
driftsår fremover. Prosjektet skal også beskrive den årlige rapporteringen samt rutiner for 
avviksrapporteringen tilbake til kommunestyrene.   

Formannskapet arbeidet videre med forslaget og kom i fellesskap frem til et omforent 
forslag på tvers av partiene:  

Nytt punkt 2 
Ordfører i Øyer inviterer politisk ledelse (Ordfører/varaordfører og opposisjonsleder) i de tre 
kommunene til et felles møte for å gi de politiske rammene for utredningen. På samme 
møte drøftes hvilke arenaer for samarbeid om interkommunale ordninger som skal 
etableres for å styrke interkommunalt samarbeidsordninger.  

Nytt punkt 3 
Prosjektet utreder tre løsningsalternativer for samarbeid om oppgaveløsningen i 
barnevernet for de tre kommunene i Lillehammerregion. Prosjektet velger selv hvilke tre 
alternativer som utredes, men det forutsettes at de har forskjellig grad av interkommunalt 
samarbeid.  

Alle de tre alternativene presenterer forslag til organisering, ansvars- og oppgaveløsningen 
for hvert alternativ, opplegget for internkontroll, behov for delegering av fullmakter fra 
hvert kommunestyre i hvert alternativ, budsjett og finansiering for etableringsåret og 4 
driftsår fremover. Prosjektet skal også beskrive den årlige rapporteringen samt rutiner for 
avviksrapporteringen tilbake til kommunestyrene.   

Punkt 4 
Utredningen legges frem for politisk ledelse i de tre kommunene i august 2019, før felles 
saksfremlegg oversendes kommunestyrene for behandling.  

Forslaget til nytt punkt 2, nytt punkt 3 og nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 



 
Nytt punkt 1 
«Kommunestyret i Øyer støtter mandatet for utredning av felles barnevern med nytt punkt 
2, nytt punkt 3 og nytt punkt 4 for de tre kommunene i Lillehammer-regionen». 
Forslaget til nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret i Øyer støtter mandatet for utredning av felles barnevern med nytt 

punkt 2, nytt punkt 3 og nytt punkt 4 for de tre kommunene i Lillehammer-regionen. 
2. Ordfører i Øyer inviterer politisk ledelse(ordfører/varaordfører og opposisjonsleder) i de 

tre kommunene til et felles møte for å gi de politiske rammene for utredningen. På 
samme møte drøftes hvilke arenaer for samarbeid om interkommunale ordninger som 
skal etableres for å styrke interkommunalt samarbeidsordninger.  

3. Prosjektet utreder tre løsningsalternativer for samarbeid om oppgaveløsningen i 
barnevernet for de tre kommunene i Lillehammerregion. Prosjektet velger selv hvilke tre 
alternativer som utredes, men det forutsettes at de har forskjellig grad av 
interkommunalt samarbeid.  

Alle de tre alternativene presenterer forslag til organisering, ansvars- og 
oppgaveløsningen for hvert alternativ, opplegget for internkontroll, behov for delegering 
av fullmakter fra hvert kommunestyre i hvert alternativ, budsjett og finansiering for 
etableringsåret og 4 driftsår fremover. Prosjektet skal også beskrive den årlige 
rapporteringen samt rutiner for avviksrapporteringen tilbake til kommunestyrene.   

4. Utredningen legges frem for politisk ledelse i de tre kommunene i august 2019, før felles 
saksfremlegg oversendes kommunestyrene for behandling . 


