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Forslag til vedtak:
Formannskapet tar aktivitetsrapporten om barnevernet for 2010 til orientering.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Innledning
Kommunene rapporterer til Fylkesmannen om situasjonen i barnevernet hvert halvår, og til SSB årlig.
Formannskapet har bedt om å bli orientert om dette materialet. I saken oppsummeres utviklingen i
barnevernet i 2010. Saken omfatter også status for prosedyrene med hensyn til lovpålagt tilbakemelding til
melder, jfr vedtak i bystyresak 166/10 – Forvaltningsrevisjon av forebygging og samarbeid i barnevernet i
Midtbyen.
Antallet meldinger og undersøkelser
Antallet meldinger til barnevernet økte med om lag 7,5 % og det ble opprettet cirka 10 % flere nye
undersøkelsessaker sammenlignet med 2009. Andelen henleggelser etter gjennomgang av meldingene var
på omtrent på samme nivå som 2009, mens antall henleggelser etter avsluttet undersøkelse var noe høyere.
Antall barn og tiltaksprofil
Totalt 1675 barn var omfattet av undersøkelse og tiltak i 2010, som er en liten økning i forhold til året før.
Totalt 1214 barn hadde tiltak fra barnevernet i løpet av året, som er cirka 3 % færre enn i 2009.

Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året
Barn med omsorgstiltak i løpet av året
Barn med tiltak i opprinnelig familie
Barn med tiltak utenfor opprinnelig familie

2009
899
353
616
636

2010
858
356
549
665

Tabellen viser at antall barn med vedtak om tiltak i opprinnelig familie ble redusert med ca 11 %
sammenlignet med 2009. Samtidig økte antallet barn med tiltak utenfor familien ca 4,5 %. Denne økningen
skyldes i hovedsak frivillige plasseringer. Færre barn ble plassert i institusjon og flere i fosterhjem
sammenlignet med 2009, mens antallet tvangsplasseringer i institusjon på grunn av alvorlige
atferdsproblemer var på samme nivå. Totalt 20 saker ble oversendt til fylkesnemnda for sosiale saker, som
er 3 saker færre enn i 2009.
Tiltaksplaner og omsorgsplaner
I henhold til barnevernloven skal det utarbeides tiltaksplaner når det fattes vedtak om hjelpetiltak, og
omsorgsplaner for barn som er under omsorg. Oppfyllelsen av dette lovkravet er omtrent på samme nivå
som i 2009, med en andel på 89 % av sakene. Dette betyr at selve saksbehandlingen ikke er fullført på alle
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punkt, men alle de nødvendige tiltak rundt barnet er planlagt og iverksatt.
Fristoverskridelser
Det ble registrert totalt 5 overskridelser på tidsfristene i barnevernloven i 2010, som er 3 færre enn året
før. Antallet saker som ble undersøkt innenfor 3-mnd fristen lå på samme nivå som i 2009, det vil si cirka
80 %.
Tilsyn med fosterbarn
Andelen fosterbarn som hadde oppnevnt tilsynsfører innen fristen økte med 8 % i forhold til samme
tidspunkt i 2009, det vil si fra 87 % til 95 %, mens antallet barn som får tilsyn i henhold til lovkrav er noe
redusert. Lovpålagte oppfølgingsbesøk fra kommunen v/ omsorgsenheten for barn og unge er gjennomført
på samme nivå som i 2009, det vil si med inntil 4 besøk i nærmere 89 % av fosterhjemmene. De
resterende fosterhjemmene har fått besøk fra kommunen, men færre enn det som er pålagt i forskriften.
Lovpålagt tilbakemelding til melder
I bystyrets vedtak i sak 166/10 p. 7 bes det om statusrapport for arbeidet med lovpålagt tilbakemelding fra
barnevernet til melder. I henhold til rutinene skal barnevernet sikre åpenhet og tydelighet i forhold til
brukere og samarbeidspartnere. Skoler og barnehager skal ha informasjon om status i saken, og offentlig
melder få tilbakemelding om meldingen/ undersøkelsen henlegges eller ikke og om konklusjon i saken.
Disse prosedyrene er lagt inn i kvalitetssystemet for forvaltningskontorene i Barne- og familietjenesten.
Avvikssystemet vil hjelpe oss i å følge opp at den nye bestemmelsen etterleves.
Vurdering og konklusjon
Statistikken for 2010 viser tall for barnevernet som lå mellom 7-10 % over nivået i 2009 når det gjelder
melding av saker og nye undersøkelser. Antallet barn med vedtak om tiltak fra barnevernet var likevel om
lag 3 % lavere i 2010 enn året før, men flere barn (+ 4 %) fikk tiltak utenfor familien. Barn ble også
plassert i større grad i fosterhjem enn i institusjon sammenlignet med 2009. Veksten i meldinger,
undersøkelser og barn med tiltak var lavere i Trondheim enn på nasjonalt nivå.
Tallene for fristoverskridelser var svært lave og tidsbruken på undersøkelser kortere i forhold til nasjonalt
nivå og sammenlignbare kommuner. I forhold til henleggelser av meldinger og undersøkelser, oppnevning
av tilsynsfører og lovpålagt tilsyn var situasjonen i Trondheim på samme nivå med andre kommuner. Dette
skyldes manglende saksbehandlingskapasitet, og dette tas det nå fatt i gjennom den statlige styrkingen av
barneverntjenesten i kommunene. Det er et klart mål for rådmannen at denne satsingen skal medvirke til at
kommunen oppfyller lovkravene innen utgangen av 2011.
I tråd med bystyrets vedtak i sak 1/11 vil rådmannen utvide rapporteringen til politisk nivå gjennom en
egen kvalitetsmelding for barnevernet tidlig i 2012.

Rådmannen i Trondheim, 19.5.2011

Jorid Midtlyng
Lars Mostad
kommunaldirektør
rådgiver
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg: Fylkesmannsstatistikk for 2 halvår 2010, Kostra-tall barnevern 2010, Kommunenes rapportering
for 2010
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