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Kommunedelplan for forebygging - oppstart og høring av forslag til planprogram  

 Kommunedirektørens innstilling 

Planutvalget vedtar at det varsles oppstart av utarbeidelse av kommunedelplan for 
forebygging i ht plan- og bygningsloven § 11-12, samtidig som forslag til planprogram 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i ht plan- og bygningsloven § 11-13.  
  
  
 
Bakgrunn  
Stortinget fattet i juni 2021 vedtak om ny barnevernslov. Fra 1.1. 2022 endres 
barnevernloven § 2-1 fjerde ledd ved at det tas ut at barneverntjenestens leder har 
ansvar og oppgaver etter barnevernloven. Dette gjøres for å understreke og styrke 
kommuneledelsens – både politisk og administrative – ansvar for barneverntjenesten. 
Det er den øverste politiske og administrative ledelsen i kommunen som har det 
overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter. 
Kommuneledelsen, både den administrative og den politiske ledelsen, skal kunne 
etterspørre nødvendig informasjon og sette i verk tiltak for at kommunen skal oppfylle 
pliktene i loven 
 
Fra 1.1.2022 er det innført et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for 
kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, jf. den nye 
vedtatte bestemmelsen i barnevernloven § 3-1 annet ledd. 
 
Planen for det forebyggende arbeidet skal inneholde en beskrivelse av:  

• overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet  
• hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene  
• hvordan oppgaveløsningen skal organiseres  
• hvordan ulike etater skal samarbeide 
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Kommunedelplan 
Kommunedelplan som planform er velegnet for et bestemt tema eller som en 
overordna arealplan for et avgrenset område. Kommunedelplaner er underlagt 
prosesskrav i plan- og bygningsloven og skal vedtas av kommunestyret som er 
planmyndighet. Dette vil bidra til å gi planer den nødvendige politiske tyngde og 
forankring dermed sikre bedre oppfølging. Kommunedelplan for forebygging utarbeides 
som en temaplan. Tematiske kommunedelplaner skal ha en egen handlingsdel som 
rulleres årlig. Handlingsdelen må følges opp i handlingsprogram, årsbudsjett og 
virksomhetsplaner.  

 
Anbefaling  
Reformen skal føre til større oppmerksomhet rundt forebygging, og styrke kommunens 
arbeide med tidlig innsats og forebygging i hele oppvekstsektoren.  
 
Med barnevernsreformen har kommunene fått et helhetlig økonomisk ansvar for 
ordinære fosterhjem. Egenandeler for statlige barnevernstiltak som akuttiltak og 
institusjoner har økt kraftig, mens egenandelen for spesialiserte hjelpetiltak er redusert. 
 
Kommunene har også fått et økt faglig ansvar, blant annet gjennom et helhetlig ansvar 
for oppfølging og veiledning av fosterhjem. 
 
Et godt kommunalt planverk er en forutsetning for at kommunen skal kunne håndtere 
det faglige og økonomiske ansvar som følger av barnevernsreformen.  
 
Kommunedelplan for forebygging vil, etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven, bli 
utarbeidet med bred medvirkning. Ansatte, tillitsvalgte og verneombud i skole og i 
barnehagene. Foresatte og brukerutvalg. PPD, NAV, helsesykepleiertjenesten i 
kommunen og lokalt politi vil alle være viktige aktører for medvirkning i planen, dette 
gjelder også frivillige lag og foreninger i kommunen.  Det legges opp til å involvere 
aktuelle aktører med utgangspunkt i planens innhold. 
 
 
 Vedlegg  
 
1 Planprogram kommunedelplan for forebygging  
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