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Behandling:
Jon Steinar Gudmundsson (H)
Bystyret ber rådmannen rapportere om status for arbeidet med utarbeidelse av prosedyrer for
lovpålagt tilbakemelding til melder i neste aktivitetsrapport for barnevernet.
Jon Steinar Gudmundsson (H) fremmet følgende merknad pva H:
Forvaltningsrevisjonsrapporten konkluderer med at kommunens rutiner om å gi tilbakemelding ved
bekymringsmelding og ved konklusjon i undersøkelsessaker, ivaretas i liten grad. En endring i
Barnevernloven av 1. juli 2009, innebærer plikt for barneverntjenesten til å gi tilbakemelding til
melder. Tilbakemelding vil være viktig for det videre samarbeid i saken og styrke grunnlaget for
samarbeid mellom tjenester som arbeider med utsatte barn.
Ann Kristin Alseth (R) foreslo:
1. Tiltak og forvaltning samlokaliseres.
2. Organisasjonsmodellen gjennomgås kritisk med henblikk på å få klare ansvarsforhold og å unngå
dobbeltarbeid. Det ses også på alternative måter å ivareta rettssikkerhet enn oppdeling i tiltak og
forvaltning.
Ann Kristin Alseth (R) fremmet følgende merknad pva R:
Det foregår en debatt om ressursbruk i barnevernet i Trondheim. Det er et politisk ønske om større
satsing på forebygging og tidlige tiltak. Rapporten viser at dette ikke lar seg oppfylle med dagens
ressurser. Barnevernet står i en ressursskvis der det både er svært høy terskel for vedtak og
forebygging blir nedprioritert. Vi mener konklusjonen må være at barnevernet i Trondheim har for lite
ressurser, ikke for mye.
Votering: (84 medlemmer til stede)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Gudmundssons forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Alseths forslag 1 fikk 3 stemmer (3R) og falt.
Alseths forslag 2 fikk 10 stemmer (3V, 3KrF, 3R, 1PP) og falt.
FrP, R, PP, V, KrF, Ap, MDG, SV sluttet seg til merknaden fra H
H, KrF, PP, V sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
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VEDTAK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bystyret er kritisk til at det er lange ventelister på flere tjenester i Barne- og familietjenesten, og
ber rådmannen iverksette tiltak for å redusere ventelistene i Midtbyen.
Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak for å prioriterere det forebyggende arbeidet i større
grad.
Bystyret ber rådmannen gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen i Barne- og familietjenesten
og sikre at denne er forstått og innarbeidet i organisasjonen.
Bystyret ber rådmannen vurdere lavterskelpraksisen med saker uten vedtak og sikre at
lavterskelsakene gir tilstrekkelig rettssikkerhet og oppfølging for barnet og familien.
Bystyret ber rådmannen om å rapportere om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten
innen 31. mai 2011.
Bystyret tar forøvrig rapporten til orientering.
Bystyret ber rådmannen rapportere om status for arbeidet med utarbeidelse av prosedyrer for
lovpålagt tilbakemelding til melder i neste aktivitetsrapport for barnevernet.

FLERTALLSMERKNAD – H, FrP, R, PP, V, KrF, Ap, MDG, SV:
Forvaltningsrevisjonsrapporten konkluderer med at kommunens rutiner om å gi tilbakemelding ved
bekymringsmelding og ved konklusjon i undersøkelsessaker, ivaretas i liten grad. En endring i
Barnevernloven av 1. juli 2009, innebærer plikt for barneverntjenesten til å gi tilbakemelding til
melder. Tilbakemelding vil være viktig for det videre samarbeid i saken og styrke grunnlaget for
samarbeid mellom tjenester som arbeider med utsatte barn.

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Saksprotokoll for Bystyret 16.12.2010

