
 
 
Tidlig innsats i Gjerdrum   
 Livskvalitet for alle 

 

  Kommunestyret 04.09.2019 



Bakgrunn og formål 
 

 

• Rådmannen ønsker å ta et steg videre i arbeidet med å 
prioritere tiltak innenfor forebygging og tidlig innsats – barn og 
unge. Det nedsettes tre arbeidsgrupper for å utrede temaet. 

 

• Resultatet skal brukes av politisk og administrativt nivå til å 
prioritere tiltak, budsjett og økonomiplan og senere oppfølging. 

 

• Tidsperspektivet for strategi og tiltak er økonomiplanperioden 
2020-2026. 

 



Samarbeid på tvers 
Styringsgruppe 
Rådmannens ledergruppe 
 
Arbeidsgrupper 
 
Gruppe: Helse Gruppe: Skole, SFO og barnehage Gruppe: Fritid 

 Virksomhetsleder for helse og 
forebyggende (leder) 

 Kommuneoverlege 

 Kommunepsykolog 

 Ledende helsesøster 

 Barnevernleder 

 Kommunalsjef (leder) 

 Rektor 

 SFO-leder 

 Barnehagestyrer 

 PPT-leder 

 Kultursjef (leder) 

 Kulturskolerektor 

 SLT-koordinator 

 Ungdomskoordinator 

 Biblioteksjef 

Område Område Område 

 Fysisk helse 

 Psykisk helse 

 Barnevern 

 Læring; fag og grunnleggende 
ferdigheter 

 Sosial kompetanse 

 Kultur 

 Idrett 

 Fritidsaktiviteter 

 Ungdomsliv 

 



Kommuneplanens samfunnsdel 

Livskvalitet for alle 

M1  

Gjerdrum har 

plass til alle – 

ingen skal 

havne utenfor 

M5  

Felles innsats 

til 

innbyggernes 

beste 

M6  

En god start i 

livet 

M7  

Gode 

tjenester for 

dem som 

trenger det  

Sammenhengen med 

kommuneplanens samfunnsdel og 

dermed økonomiske prioriteringer for 

perioden.  

Tiltak S6.1.: 

Prioritere tidlig innsats og 

forebygging 





Utfordringer i kommunen 

Ungdata 

• kartlegger hvordan ungdom har det og hva de driver med i 
fritiden. Undersøkelsen omfatter temaer knyttet til familie, 
vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og 
deltakelse i fritidsaktiviteter 

• Gjerdrum kommune har deltatt på UNGdata-undersøkelsen i tre 
av de siste fem årene. Det gjør at vi har ganske god oversikt 
over utviklingen av trender i ungdomsmiljøet.  



 





Helse 



 



Selvbilde  













Regelbrudd 



Vold i nære relasjoner 





Tiltak 

• for å få til et godt barne- og ungdomsmiljø i Gjerdrum kommune 
er det et behov for tverrfaglighet på de universelle arenaene  

• må tenke både på system- og individnivå 

• systemer som virker forebyggende på hele ungdomsgruppen 

• tiltakene for individene som trenger dem 

• for å lykkes er det nødvendig med samhandling, kjennskap til 
hverandres arbeidsoppgaver og koordinering av det vi allerede 
gjør  

• vi har mange gode møteplasser og mange gode tiltak, spesielt 
på nivå 2 og 3, men opplever at virksomheter utvikler nye, 
nesten identiske tiltak, parallelt.  

 



Veien videre 

• arbeidsgruppa mener det kreves langsiktig og god planlegging 
og systematisk samhandling for å få til et godt oppvekstmiljø 

• utfordringen med å ha tidlig nok innsats og å jobbe på tvers av 
virksomheter er ikke enestående i Gjerdrum 

• arbeidsgruppas forslag er å opprette en 40 % stilling med 
ansvar for å utarbeide en helhetlig plan for tidlig innsats og 
forebygging i kommunen, og for å følge opp planen i etterkant 

• planen bør ta utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og 
ha konkrete tiltak for samhandling mellom virksomhetene og 
tiltak virksomhetene har ansvar for å gjennomføre, men som 
leder mot det samme målet  

 


