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Bakgrunn  
Fra 1.1.2022 innføres et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens arbeid for 
å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Dette skal bidra til en overordnet forankring av det 
forebyggende tilbudet og fordelingen av kommunens ressurser til dette arbeidet. Det vil dessuten 
være et viktig verktøy for å sikre forpliktende og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige 
tjenester. 

Øyer og Gausdal kommuner har gjennomført en felles planprosess, da kommunene har en felles 
barneverntjeneste.  

Bakgrunnen for å flytte mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, er kommunenes nærhet 
til familiene og innsikten i barnas og foreldrenes behov. Barnevernsreformen skal styrke 
kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Reformen regulerer først og fremst barnevernet, 
men målene i reformen nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren i kommunene. Samlet sett er 
barnevernsreformen i realiteten en oppvekstreform, hvor kommunene tilrettelegger for tverrfaglig 
samhandling mellom ulike kommunale tjenester og nivåer. Målet er at flere utsatte barn og familier 
får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. Tilbudet til barn og familier skal i større grad 
tilpasses lokale forhold. Lovbestemmelsene i barnevernloven trer i kraft 01.01.2022.  

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. Planen kommunestyret skal 
vedta skal beskrive overordna mål og strategier, hvordan ansvar fordeles mellom etater, hvordan 
oppgaveløsningen skal organiseres og hvordan ulike etater skal samarbeide.  

Planen har også en tydelig kobling til lov om folkehelse, jfr. Lov om folkehelsearbeid § 1 og § 7. 

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. 

 

 

 

Ambisjonen er, slik figuren illustrerer, å styrke det generelle forebyggende arbeidet, og samarbeidet 
om dette, slik at det blir færre barnevernssaker, og slik at barnevernet kan konsentrere seg om de 
mest utfordrende sakene.  
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Forankring og forståelse 
Planen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel der det går fram at Øyer kommune vektlegger 
sunne holdninger og tidlig innsats gjennom hele livsløpet. Det er videre et mål at barn og unge 
opplever mestring, trygghet og trivsel i nærmiljø, skole, barnehage og fritid.  

Parallelt med statlige reformer jobber Øyer kommune med prosjektet «Omstilling og fornying», der 
følgende to resultatmål er vedtatt: 

• Økt tverrfaglig samarbeid 
• Bedre utnyttelse av ressurser på tvers i organisasjonen 

Planen er videre en oppfølging av FNs bærekraftsmål: 

 

 

 

Bærekraftsmål 3 har som mål å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Det er 
først og fremst den sosiale bærekraften, som innebærer at vi sammen skaper et samfunn der alle 
mennesker skal ha like sjanser til et helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten 
diskriminering av noe slag, som fokuseres i den forebyggende planen. Dette henger sammen med 
den miljømessige og økonomiske bærekraft. 

Arbeidet med å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer skal bygge på kunnskap og forskning 
om tiltak som virker, og det blir også vesentlig hvordan ulike begreper er forstått.  Tverrsektorielt 
samarbeid forutsetter at de ulike aktørene har en felles forståelse for de utfordringene de står 
overfor og arbeider sammen for å løse disse og sikter mot felles mål. Samarbeid mellom de ulike 
tjenestene handler om å ha klare samarbeidsstrukturer og tverrsektorielle møteplasser som gjør at 
de ulike velferdstjenesten får kunnskap om oppgavene til andre velferdstjenester og kunnskap om 
hvilke tilbud og tjenester de tilbyr. 

Tidlig innsats 
Begrepet tidlig innsats har en forholdsvis kort historie i Norge, og ble introdusert i stortingsmelding 
16 (2006-07 )«…og ingen sto igjen, tidlig innsats for livslang læring». I dette dokumentet ble tidlig 
innsats forstått som innsats tidlig i et barns liv og/eller tidlig i en vanskeutvikling. Begrepet har senere 
blitt brukt i mange offentlige dokumenter, og sist i stortingsmelding 6 (2019-20) «Tett på – tidlig 
innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO». Her legges følgende definisjon til 
grunn: 

Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, at barnehager og 
skoler arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når 
utfordringer avdekkes. 

Tidlig innsats innebærer at hjelpen skal gis så tidlig som mulig uansett når vanskene avdekkes, og 
noen (få) vil ha behov for vedvarende/langvarig innsats. Tidlig innsats kan være tidlig i livet og det 
kan tidlig i en negativ utviklingsprosess. Uansett skal god og riktig hjelp hindre utfordringene å vokse 
seg større.  
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I det forebyggende arbeidet blir det derfor viktig å rette oppmerksomhet både mot barnet, relasjon 
og egen praksis. Alle perspektivene er viktig når man kartlegger og planlegger tiltak. Det er viktig å 
identifisere sårbare barn, men også vite hvilke faktorer som hemmer og fremmer utvikling av gode 
lærings- og oppvekstmiljø. Arbeidet med dette må foregå på en systematisk måte. Det å oppleve seg 
inkludert og kjenne på tilhørighet i et fellesskap er grunnleggende for tidlig innsats og forebygging.  

Forebygging 
Målet med forebygging er å sikre alle barn gode oppvekstsvilkår med gode utviklingsmuligheter, og 
den støtte og hjelp som de har behov for. Dette krever arbeid på flere arenaer/områder og et tett 
samarbeid i lokalmiljøet. Forebygging omfatter alt fra å skape gode lokalsamfunn til den innsatsen 
fagpersoner gjør for å begrense eller snu negativ utvikling. Det forebyggende arbeidet i Øyer retter 
seg mot flere områder som fysisk- og psykisk helse, inkluderende opplæring, lærevansker, negativ 
adferd knyttet til vold, mobbing og rus.  

I handlingsplanen skal det beskrives både hva vi gjør av primær-, sekundær - og tertiærforebygging. 
Primærforebygging er det gode, generelle arbeidet som vi gjør for alle barn. Dette samsvarer med 
det helsefremmende arbeidet, og skal hindre at problemer oppstår. Sekundær forebyggende 
arbeidet retter seg mot grupper av barn med risiko mens tertiærforebygging er tiltak som skal 
begrense konsekvenser av problem som er oppstått. De ulike nivåene for forebygging har ulike mål 
og målgrupper. 

All forebyggende innsats krever tverrfaglig samarbeid. Tidlig innsats er tverrfaglig der flere tjenester 
samordner sine ressurser og kompetanse til det beste for barnet.  

Kartlegging av dagens situasjon, analyser og funn 
Øyer kommune har, i samarbeid med Gausdal kommune, med ulike metoder kartlagt hva kommunen 
har av forebyggende tiltak, styrker og svakheter ved det tverrfaglige samarbeidet samt hvilke verktøy 
som er i bruk.  

Kommunen har gjennomførte først en SWOT-analyse (styrker, svakheter, begrensninger og 
muligheter) av hvordan vi per i dag samarbeider tverrsektorielt. Analysen ble gjennomført med 
kommunens tjenesteledere og utvalgte avdelingsledere på en ledersamling i april. 

Neste steg i kartleggingen omhandla hvordan tjenestene håndterer og følger opp undring og 
bekymringer for barn og unger og for familier. I Øyer ble denne kartlegging gjennomført ved besøk 
ved tjenestene i mai og juni. Oppvekstreformen ble presentert, og spørsmålene som det ble jobba 
med ga innsikt til hvordan bekymring avdekkes og følges opp samt hvordan de som jobber tettest på 
barn og unge opplever at det tverrfaglige samarbeidet fungerer.  

Oppsummert viser kartleggingen for Øyer at det er små fagmiljøer, med korte avstander, god 
oversikt og lite hierarki som en åpenbar styrke. Videre er det inkluderende fellesskap og engasjerte 
medarbeidere.  Det er god kultur og god praksis når det kommer til observasjon, dokumentasjon og 
oppfølging.   

Når det gjelder muligheter pekes det på behov for mer brukerfokus, det er ønske om å ta i bruk hele 
organisasjonen for å utnytte ressursene som er der på en bedre måte, og inkludere innbyggere mer 
enn de inkluderes i dag. Det understrekes et behov for mer foreldreveiledning og tidlig innsats.   

Kartleggingen avdekker også at det er en mangel på systematikk i arbeidet, at roller er uklare, små 
tjenester blir personavhengige, og at organisering og sektortenkning blir et hinder for å gi rett hjelp 
til rett tid. Begge kommuner har erfaring med tverrfaglige fora. Øyer kommune har per nå ikke 
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tverrfaglige team i barnehagene, skolene har tverrfaglige team med noe ulik sammensetning. Det er 
etablert en tverrfaglig møteplass på ledernivå fire ganger per år. 

Det savnes en samlet oversikt over tilgjengelige tiltak og tilbud hos de ulike tjenestene.  

Kartleggingen viser at det er behov for lavterskel-tilbud. Når alle tjenester skal arbeide mer med 
målrettede og tidlige tiltak er det vesentlig at det finnes både arenaer og metoder der barn og 
familier kan få tidlig hjelp før utfordringene blir for store. Dette tilbudet finnes ikke på tilstrekkelig 
nivå i dag. 

Kartleggingen avdekker utfordringer og behov på flere områder. To hovedområder er identifisert: 
systematikk og tverrfaglige arenaer.  

Anbefalinger 
• Øyer kommune 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. 

• Øyer kommune 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. 

• Øyer kommune 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 kommunen, men det finnes en godt utprøvd modell som anbefales av nasjonale 
myndigheter. 

Mål og videre oppfølging 
Ansvaret mellom etater følger i stor grad av særlover, men handlingsplanen skal synliggjøre hvordan 
vi samarbeider, samordner og organiserer oppgavene våre. På bakgrunn av anbefalingene er 
følgende områder og mål prioritert: 

Samordning og samhandling 
Mål: 

1.  Etablere et system for samarbeid og samhandling som bidrar til å kvalitetssikre innsatsen 
overfor barn og unge 

Oppfølging: Det er etablert samarbeid med Gausdal kommune knyttet til etableringen av et slikt 
system. Det er en ambisjon at dette er implementert innen 01.01.25. 

Oversikt over helsefremmende og forebyggende arbeid 
Mål:  

2. Oversikt over tilgjengelig tiltak skal bidra til at ansatte, foreldre og barn har kunnskap om 
hvem som kan bidra med hva 

Oppfølging: Denne oversikten er delvis utarbeidet og ferdigstilles innen 30.06.23.  

Tverrfaglig arbeid på systemnivå og individnivå 
Mål:  

3. Etablere og videreutvikle tverrfaglige arenaer 
4. Utvikle tverrfaglige arenaer som bidrar til god samhandling og nedbryting av silotenking 
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Oppfølging: Identifisere behovet for tverrfaglige arenaer, og hva slags innhold disse skal ha. Etablere 
de arenaene vi mangler innen 01.01.24. Arbeid med utvikling av samarbeid på de ulike arenaene 
gjennom hele planperioden.  

Foreldreveiledning: 
Mål:  

5. Kommunen skal kunne tilby foreldreveiledning tilpassa de behovene foreldrene har 
6. Styrke foreldrerollen gjennom å utvikle arenaer og nettverk (inkl foreldreveiledning) 

Oppfølging: Kommunen må ta stilling til hvilke verktøy for foreldreveiledning det er behov for, og 
hvem som skal inneha kompetanse på dette. Foreldreveiledning må foregå både som 
primærforebyggende, sekundærforebyggende og tertiærforebyggende tiltak på flere arenaer. Et 
helhetlig opplegg for foreldrestøtte skal jobbes med kontinuerlig i hele planperioden, og være 
implementert 01.01.26. 

Oppsummering 
Den gjennomførte kartleggingen peker på områder der Øyer kommune har behov for å videreutvikle 
våre tjenester. Plan for forebygging har prioritert noen områder og det er formulert mål på de 
identifiserte områdene med behov for videreutvikling. 

Det utarbeides administrativt en handlingsplan som konkretiserer hvordan områder og mål skal 
følges opp gjennom det faglige arbeidet med tjenesteutvikling og tverrfaglig samhandling. 
Videreutvikling av det operative arbeidet skjer her. Vi kan bare nå målene i oppvekstreformen 
gjennom samhandling og utvikling i avdelinger og tjenester som er i kontakt med barn, unge og deres 
familier.  Tjenestene skal jobbe sammen om verdier og barnesyn, og etablere felles systemer, 
metoder og rutiner som kan skape helhet og sammenheng i barns oppvekst. Systematikk i arbeidet 
må bygge på felles forståelse der vi utnytter kjernekompetansene i de enkelte tjenestene og den 
overlappende kompetansen samt utvikler felles tverrfaglig kompetanse.  

 

 


