Trondheim kommune

Saksframlegg
AKTIVITETSRAPPORT BARNEVERN 2011 - 1. HALVÅR
Arkivsaksnr.: 11/41382
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rådmannens aktivitetsrapport for barnevernet for 1. halvår 2011 til orientering.
Innledning
Kommunene rapporterer til Fylkesmannen om situasjonen i barnevernet hvert halvår og
Formannskapet har bedt om å bli orientert om denne rapporteringen. I denne saken oppsummeres
derfor utviklingen i barnevernet i 1 halvår 2011. I tillegg gis vurderingen av lavterskelpraksisen i
saker uten vedtak, jfr vedtak i punkt 4 i bystyresak 166/10 – Forvaltningsrevisjon av forebygging og
samarbeid i barnevernet i Midtbyen.
Antallet meldinger, undersøkelser og vedtak om tiltak
Antallet meldinger til barnevernet pr 31.6 holdt seg på samme nivå som 1 halvår 2010 og nye
undersøkelser og vedtak om tiltak økte med henholdsvis 8 % og 11 %. Antallet henlagte
undersøkelser var 19 % lavere enn på samme tidspunkt i 2010. Dette medfører økt arbeidspress
både for forvaltningsenhetene og tiltaksenhetene i kommunen. Sammenlignet med aktivitetsnivået i
2009 ligger antallet meldinger til barnevernet nå om lag 13 % høyere.
Antall barn og tiltaksprofil
Totalt 925 barn var under tiltak pr 31.6, som er om lag 7,5 % flere enn på samme tidspunkt i 2010.

Antall barn i hjelpetiltak
Antall barn under omsorg
Antall barn med tiltak i opprinnelig familie
Antall barn med tiltak utenfor opprinnelig familie

31.6.09 31.6.10
585
552
300
298
431
373
454
477

31.6.11
611
287
386
512

Tabellen viser at antall barn med hjelpetiltak har økt med rundt 10 %, mens antallet under omsorg er
noenlunde stabilt. På tiltakssiden økte antallet med tiltak i og utenfor opprinnelig familie med
henholdsvis 3,3 og 7 %. Økningen utenfor opprinnelig familie skyldtes i hovedsak frivillige
plasseringer og akuttplasseringer i perioden. Antallet akuttplasseringer var vesentlig høyere enn i
samme periode i 2010 og omfattet totalt 44 barn (2010:26 barn). Sammenlignet med 2009 ser det ut
som barnevernet oftere bruker plassering utenfor hjemmet for å sikre barn både i akuttsituasjoner og
en forsvarlig omsorg over tid. Erfaringsmessig varierer imidlertid antallet akuttplasseringer såpass
mye mellom år, at det er vanskelig å fastslå om dette er en varig trend.
Antallet barn under omsorg i institusjon og fosterhjem pr 31.6 var litt lavere enn på samme
tidspunkt i 2009 og 2010. Dette betyr at barnevernet i større grad samarbeider med foreldre om
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frivillige plasseringer. Tvangsplasseringer i institusjon på grunn av alvorlige atferdsproblemer var
på samme nivå som i 2009 og 2010. Det samme gjelder antallet saker som var oversendt til
behandling i fylkenemnda for sosiale saker.
Tiltaksplaner og omsorgsplaner
Oppfyllelse av lovkrav om tiltaksplaner og omsorgsplaner for barn som er under tiltak var omtrent
på samme nivå som i 2010, med en andel på henholdsvis 86 % og 88 % av sakene pr 31.6. Disse
lovkravene står sentralt i den øremerkede statlige styrkingen av barneverntjenesten som er iverksatt
med 8 stillinger i Trondheim fra 2011. Alle stillingene var besatt rett før sommerferien, og vil få
virkning i 2 halvår. Midtbyen bydel har fått 3 av de 8 årsverkene.
Fristoverskridelser
Det ble registrert totalt 4 overskridelser på tidsfristene i barnevernloven pr 31.6. Andelen saker som
ble undersøkt innenfor 3-mnd fristen var totalt sett høyere enn på samme tidspunkt i 2010.
Statistikken viser at Midtbyen bydel har det største presset her. Også fristoverskridelser er sentralt i
styrkingen av barnevernet, og vil få virkning fra 2 halvår i alle bydelene.
Tilsyn med fosterbarn
Om lag 89 % av fosterbarna hadde oppnevnt tilsynsfører pr 31.6, mens andelen som hadde fått
tilsyn i henhold til lovkrav var 76 %. Dette var en liten forbedring i forhold til samme tidspunkt i
2010. Antallet lovpålagte oppfølgings- og kontrollbesøk fra omsorgsenheten for barn og unge var
gjennomført for cirka 80 % av fosterhjemmene, som er noe lavere enn i 2010. Tilsyn med
fosterhjem er nå skilt ut som et eget byomfattende prosjekt fra 1. juli, med et klart mål om å
oppfylle lovkravene i løpet av høsten 2011.
Lavterskel- og vedtakspraksis
I bystyrets vedtak i sak 166/10 p. 4 bes rådmannen om å vurdere lavterskelpraksisen med saker uten
vedtak, og sikre tilstrekkelig rettssikkerhet og oppfølging for barn og familier i disse sakene.
Rådmannen har som følge av dette besluttet at bydelene skal fatte enkeltvedtak der det iverksettes
såkalte lavterskel barneverntiltak overfor enkeltbarn. I praksis vil dette dreie seg om individuell råd
og veiledning der barnets omsorgssituasjon er grunnlaget for barne- og familietjenestens kontakt
med familien. De praktiske konsekvensene av dette gjennomgås nå på de ansvarlige enhetene med
sikte på iverksetting fra 1. januar 2012. Endringen gjennomføres både av hensyn til rettssikkerheten
og for å tilpasse vedtakspraksisen i forhold til byene i ASSS-samarbeidet.
Vurdering og konklusjon
Statistikken for 1 halvår viser at tilmelding av saker til barneverntjenesten har hatt en markant vekst
i perioden 2009 til 2011. Tiltaksprofilen går tydelig i retning av større behov for tiltak utenfor
familien, mer samarbeid med familiene om slike tiltak og et større antall akuttplasseringer. Målet
om innsparing gjennom en lavere dekningsgrad for plassering utenfor hjemmet blir dermed
vanskelig å oppnå i 2011.
Statistikken dokumenterer også at forvaltningskontorene håndterer den økte arbeidsmengden på
mottak, vurdering, undersøkelse og saksbehandling uten at avvikene øker vesentlig. Dette er en
indikasjon på at forvaltningskontorene har prioritert barnevernet, og har gode og robuste rutiner for
dette arbeidet. Tallene viser likevel at styrkingen av det kommunale barnevernet i 2011 har vært helt
nødvendig for å holde tritt med utviklingen.
Rådmannen vil, som tidligere påpekt, følge opp denne styrkingen med et klart krav til enhetene å
løse de lovpålagte kravene til saksbehandlingen i barnevernet, styrke råd og veiledning til hjem og
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foreldre og ivareta rettsikkerheten til barn som får mangelfull omsorg på en forsvarlig måte i forhold
til lovverket.

Trondheim, 15. september 2011

Jorid Midtlyng
Kommunaldirektør

Lars Mostad
Rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg: Barnevernstatistikk for 1 halvår 2011
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