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Høringsutkast - Handlingsplan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning har behandlet saken i møte 23.11.2022 sak 
84/22 
 
Møtebehandling 

Linda Jakobsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Sak 84/22 Høringsutkast - Handlingsplan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker 
 
Vi ser at i høringsutkastet til handlingsplanen kun nevner medvirkning under beskrivelse av 
Drammensmodellen «medvirkning- vi skal finne gode løsninger sammen»  Vi finner det ikke 
igjen under strategier eller tiltak.  
 
I kapittel 5 i kunnskapsgrunnlaget  som det henvises til i  høringsutkastets begrunnelse for 
hvilke strategier som velges ut, står det  på side 22 under vurdering «Det bør rettes en felles 
innsats for økt brukermedvirkning og barn og unges mulighet til reel medvirkning.»  
 
Det står og beskrevet om brukermedvirkning og lov forankring til hvorfor dette skal gjøres i 
følge oppvekstreformen  på s. 5, 10, 8 og 21 i kunnskapsgrunnlaget.  
 
Derfor foreslår venstre et nytt punkt i Handlingsplanen, strategi med tiltak:  
 
Strategi: d ) Brukermedvirkning  
 
Tiltak : Sikre brukermedvirkning , i tråd med lovverket innen oppvekstreformen fra de det 
gjelder i utvikling av tjenester, involvering i utforming av eget tjenestetilbud, samt 
tjenesteutøvernes tilnærming i møte med de det gjelder. 
 
Venstre foreslår og et nytt tiltak under Strategi ledelse:  
 
Tiltak: Sikre god forankring med politisk nivå i videreutvikling av tjenestetilbudene. 
 
Votering 

Forslaget fra Venstre ble vedtatt med 7 stemmer (V, AP, SP, KRF, NTB og FrP). 
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innsats for økt brukermedvirkning og barn og unges mulighet til reel medvirkning.»

Det står og beskrevet om brukermedvirkning og lov forankring til hvorfor dette skal gjøres i
følge oppvekstreformen på s. 5, 10, 8 og 21 i kunnskapsgrunnlaget.

Derfor foreslår venstre et nytt punkt i Handlingsplanen, strategi med tiltak:

Strategi: d ) Brukermedvirkning

Tiltak : Sikre brukermedvirkning , i tråd med lovverket innen oppvekstreformen fra de det
gjelder i utvikling av tjenester, involvering i utforming av eget tjenestetilbud, samt
tjenesteutøvernes tilnærming i møte med de det gjelder.

Venstre foreslår og et nytt tiltak under Strategi ledelse:

Tiltak: Sikre god forankring med politisk nivå i videreutvikling av tjenestetilbudene.
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Forslaget fra Venstre ble vedtatt med 7 stemmer (V, AP, SP, KRF, NTB og FrP).



 
 

 2 

 
 
Vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning  

1. Handlingsplanen for å forebygge omsorgssvikt og utvikling av atferdsvansker legges 
ut på offentlig høring.  

2. Rådmannen informerer innbyggere og berørte parter om høringen slik det kommer 
frem i denne saken.  
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