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Forebyggende plan Høylandet kommune - høring
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Høylandet formannskap sender «Helhetlig oppvekst- plan for forebyggende arbeid
Høylandet « 2022-2026 på høring.
Høringsinstanser;
-

Samarbeidsutvalget i Høylandet barnehage
samarbeidsutvalget Høylandet barne -og ungdomsskole
Ungdomsrådet Høylandet
Fellesrådet Høylandet
Fagforbundet Høylandet
Utdanningsforbundet Høylandet
Sykepleierforbundet Høylandet
Delta Høylandet
Fylkeskommunen i Trøndelag
Statsforvalteren Trøndelag
Indre Namdal PPT og barnevern
Høylandet barnehage
Miljøarbeidertjenesten Høylandet
Høylandet barne- og ungdomsskole
Høylandet helsestasjon.

Formannskaps behandling av sak 37/2022 i møte den 15.09.2022:
Behandling:
Ordfører Hege Nordheim-Viken la frem forslag til nytt pkt: Høringsdokumentet legges også ut
på høring på kommunes hjemmeside.
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende tilleggspunkt:
Høringsdokumentet legges også ut på høring på kommunes hjemmeside.
Enstemmig vedtatt.

Ønske om en årlig rapportering på oppfølging/gjennomføring av forebyggende plan. Dette
kan legges inn/kobles til årlig Tilstandsrapport Oppvekst.

Vedtak:

Høylandet formannskap sender «Helhetlig oppvekst- plan for forebyggende arbeid
Høylandet « 2022-2026 på høring.
Høringsinstanser;
-Samarbeidsutvalget i Høylandet barnehage
-samarbeidsutvalget Høylandet barne -og ungdomsskole
-Ungdomsrådet Høylandet
-Fellesrådet Høylandet
-Fagforbundet Høylandet
-Utdanningsforbundet Høylandet
-Sykepleierforbundet Høylandet
-Delta Høylandet
-Fylkeskommunen i Trøndelag
-Statsforvalteren Trøndelag
-Indre Namdal PPT og barnevern
-Høylandet barnehage
-Miljøarbeidertjenesten Høylandet
-Høylandet barne- og ungdomsskole
-Høylandet helsestasjon.

Høringsdokumentet legges også ut på høring på kommunes hjemmeside.

Hjemmel for behandling: Delegasjonsreglement pkt. 3.10 Lov om planlegging og
byggesaksbehandling – pkt. 2

Saksopplysninger
Barnevernsreformen, som ofte benevnes som oppvekstreformen trådde i kraft 01.01.22.
Oppvekstreformen skal styrke kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats. Målet er at

flere barn skal få rett hjelp til rett tid, og at tilbudet til barn og familier i større grad skal
tilpasses lokale forhold. Det innføres en plikt om at kommunestyret skal vedta en plan for
arbeidet med å fremme gode oppvekstsvilkår, og for å forebygge at barn og unge utsettes
for omsorgssvikt. Planen skal være et verktøy for å sikre forpliktende og systematisk innsats
for å legge til rette for helhetlig tjenester. I planen skal det komme frem hvilke kommunale
tjenester som skal ha ansvar for de ulike forebyggende oppgaver, og hvordan de
samarbeide.
Høylandet kommune har hatt en helhetlig oppvekstplan 2017-2020, planen ble vedtatt i
kommunestyret 12.12.16. Planen skulle vært revidert i 2020.
Høylandet kommune vil i et to årig barne-,ungdoms -og familiedirektorat(Bufdir ) prosjekt
2021-2023, jobbe med Bedre Tversektoriell Samarbeid (BTS). Dette omhandler arbeid med
sentrale instanser og utvikling av modeller for bedre systematisk samarbeid rundt barn og
unge. Som en del av BTS prosjektet er det gjennomført en kartlegging av kommunens
samarbeidsarenaer, og program/tiltak som tilbys til barn, unge og familier på Høylandet.
Gjennom BTS prosjektet skal det gjennomføres ei BTS undersøkelse til ansatte høsten 2022.
Indre Namdal PPT deltar i pulje 2 i kompetanseløftet. I den forbindelse skal det
gjennomføres ei spørreundersøkelse- inkluderingsanalyse til ansatte som arbeider med barn
og unge i Høylandet. Disse to spørreundersøkelsene vil kunne gi oss svar på bla kompetanse
behov, og fokusområder som må videreutvikles og styrkes.
Med dette som bakgrunn har den helhetlig oppvekstplanen 2017-2020 blitt revidert og
oppdater med bla statlige føringer, og fått benevnelse «Helhetlig oppvekst ,plan for
forebyggende arbeid 2022-2026». Oppvekstforum i Høylandet har vært delaktige, og har
gjennomgått planen. Fungerende prosjektledere i BTS prosjektet har sammenfattet
kartleggingene.
Vurdering
«Helhetlig oppvekst -plan for forebyggende arbeid», har samme visjon som tidligere plan:
«rom for alle- blikk for den enkelte». Planen er bygd opp rundt laget rundt barn, unge og
familier. Planen viser den «røde tråden», og de viktigste satsingsområdene i Høylandet fra
før fødsel og opp til 21 år.
Kommunen sine satsingsområder er:
•
•
•
•

Helsefremmende og forebyggende arbeid
Dialog og medvirkning
Relasjonsbygging og inkludering
Helhetlig og tverretatlig samarbeid.

Kort om planens innhold og oppbygging ;
1. Bakgrunn; Befolkningsutvikling viser en nedgang i alderen 0-19 år fram til 2030, og at
det stabiliseres fram til 2040. Ungdata viser bla at barn og unge på Høylandet er en
«del av verden», og påvirkes av det som skjer rundt oss. Pkt 1.1 viser sentrale statlige
føringer i arbeidet med barn, unge og familier.
2. Grunnleggende forutsetningene for helsefremmede og forebyggende arbeid med
barn, unge og familier; Det å ha felles syn på barn, læring og utvikling er
grunnleggende for å lykkes med dette arbeidet. Det vil også være viktig å ha fokus på

medvirkning av barn og unge, og at det er foreldrene som har hovedansvaret for
barns utvikling og trivsel.
3. Systematisk samarbeid rundt utsatte barn og unge; Her vil vi bruke BTS modellen,
som beskriver kommune- etat og individ nivå. Det vil bli utarbeidet en digital modell
som vil ligge på kommunens hjemmeside for barn ,unge, foreldre og ansatte. Planen
viser også en oversikt over tverretatlig samarbeidsarenaer i Høylandet kommune
4. Laget rundt barn, unge og familier; Skal vi lykkes med bla oppvekstreformen er tidlig
innsats viktig. Formålet med innsatsen er å yte best mulig hjelp tidligst mulig. Dette
for å kunne gi rett hjelp til rett tid. Planens pkt 4.2 beskriver laget rundt barn og unge
på Høylandet.
5. BTI(bedre tverrfaglig innsats) modellen; Tidligere hadde vi en oppvekstpyramide
med tre nivå. Pyramiden er skiftet ut med BTI modellen, men nivåene er de samme.
Grønt Nivå 0-1 : tiltak for alle barn, unge og foresatte.
Gult Nivå 2: tiltak for barn, unge og foresatte med risiko for å utvikle vansker
Rødt Nivå 3: tiltak for barn, unge og foresatte med behov for særskilte tiltak etter
lovverkets rettigheter.
Under de ulike nivåene vises det til FNs barnekonvensjon, og det er beskrevet mål og
tiltak for de 3 ulike nivåene. Tiltakene er oppdelt i tiltak for alle barn/0-6 år /6-16 år
/16-21 år.
6. Oppfølging og evaluering; For å lykke med arbeidet må planen implementeres og
følges opp. I dette arbeidet må bla kommunen sikre at barn, unge og foreldre får
uttale seg om hvordan de opplever oppveksttilbudet på Høylandet.
BTS prosjektet går over 2 år, men kommunen vil søke om ytterligere 1 år med det mål å få
dette arbeidet godt implementert etter at prosjektet er ferdig . Det bør også vurderes evt
nye prosjektsøknader etter at BTS kartlegging er gjennomført. Gjennom kompetanseløftet
vil en kunne søke ut kompetansemidler.

Det å ha et godt og trygt oppvekstmiljø er viktig for alle våre barn og unge som vokser opp
på Høylandet. Forebyggende plan vil være et godt verktøy for å sikre kommunens arbeid
med å skape et godt oppvekstmiljø. Kommunedirektør ønsker at planen sendes på høring, og
at planen behandles i kommunestyret 17.11.22.

