
 

 

 

 

 

 

 

 
KOMMUNESTYRET 13.02.2018   
  
 
 

Svar grunngitt spørsmål fra Arnhild Baukhol 06.02.2018 
 
Vedr.: Økning i overgrepssaker i Midt-dalen 
 
 
Viser til mottatt grunngitt spørsmål fra Arnhild Baukhol den 06.02.2018 vedrørende ovennevnte. 
 
Kulepunkt 1: 
Det er avtalt med Midt-Gudbrandsdal  lensmannskontor v/fung. Lensmann Jon Reidar Gaarden at  de 
skal ha en orientering i kommunestyremøtet  13.03.2018. 

 
Kulepunkt 2: 
 
Ringebu komune har  politirådsmøter, der leder i ungdomsrådet, rådmann, ordfører, 
politirådskontakten fra Midt-gudbrandsdalen og Kulturkonsulent / SLT Koordinator Tina Lie Vestby 
deltar. i møtene er det  tema  ang div kriminalit, rus i skolene.  Annerledesdagen for tiende trinn med 
sosial medier som kjerneproblem. 
 
Ringebu kommune er en MOT kommune og har skolen som samfunnsbygger som program i 
ungdomskolen. Målet med MOT er å utvikle robust ungdom som har mot til å si nei, mot til å bry seg og 
mot til å leve. Elevene får 12 MOT-besøk på 120-150 minutter i løpet av ungdomskolen. Det avholdes 
også faste foreldremøter med MOT som tema. Skolerte ungdomskole elever har 3 MOT-økter for 7. 
klassingene, for å bedre overgangen til ungdomskolen. Ungdomskolen arbeider etter MOT sine verdier 
også i det daglige. 
 
HSA er en tverrfaglig og tverretatlig sammensatt gruppe som arbeider med holdningsskapende arbeid. 
Gruppen har fast treffpunkt en gang i måneden og representantene har et stort nettverk innen 
forebyggende arbeid inn mot barn og unge. Mye av det forebyggende arbeidet i Ringebu har sitt 
utspring fra HSA gruppen.  
 
Ringebu kommune har utarbeidet egne samarbeidsrutiner for bekymring for barn og unge 0-18 år og 
det er utarbeidet en interkommunal plan med Frons kommunene om vold i nære relasjoner.  
Kommunen har forpliktet seg gjennom en avtale med KoRus-Øst og sykehuset innlandet HF til å følge 
prinsippene i behandlingslinjer inn mot foresatte med psykiske lidelser og rusproblemer.  
 
Ringebu kommune har et familieteam som består av PPT, helsesøster, barnevern, Rus- og psykisk 
helsetjeneste der skole og barnehage kan ta opp bekymring rundt barn og unge. Teamet fungerer bra og 
fører til at bekymring blir tatt opp tidligere.   
 
Kommunen har gjennomført et kompetanseløft når det gjelder tverrfaglig arbeid rundt barn og unge 
både, innen helsestasjonen psykisk helse, barnevern, NAV, barnehage og skole. COS- P eller 
trygghetssirkelen, et foreldreveiledningsprogram som skal styrke foreldrene i foreldrerollen, er et 
eksempel på det. Ved at flere tjenester har den samme plattformen er det lettere å gi en helhetlig 
oppfølging til familiene.   
 



Helsestasjonen og rus og psykisk helsetjeneste arbeider med foreldre og barn fra før barna blir født. De 
gir veiledning og holder kurs for foreldre. Helsestasjonen samarbeider tett med barnehagene og har 
faste dager med skolehelsetjeneste på den enkelte skolen. Jentegrupper er et tiltak som helsestasjonen 
og rus og psykisk helsetjeneste har samarbeidet om i mange år. Tiltaket skal styrke jentene i forhold til å 
sette grenser, vennskap og selvfølelse. 
 
Helsestasjonen screener systematisk i forhold til foreldres rusmiddelbruk, svangerskapsdepresjon og 
vold i hjemmet. Tjenestene har blitt flinkere til å oppdage bekymringsfulle forhold, men sier at de ikke 
har nok ressurser til å følge opp alt som blir avdekket. Derfor har det kommet et samlet ønske fra 
kommunale tjenester som arbeider med barn og unge om en hjemveileder, som kan arbeide direkte 
hjemme hos familien for en periode.  
 
Kommunen skal nå lyse ut stilling som psykolog, som vil styrke tilbudet ytterligere. 
 
 
 
 
 
 

 

Med hilsen  

Arne Fossmo 
Ordfører 
Ringebu kommune 
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