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Behandling:
Ordfører foreslo Aase Sætran (Ap) valgt som setteordfører under denne saken. Bystyret sluttet seg
til dette.
Odd Anders With (KrF) foreslo pva KrF, H, FrP, V, PP, RV, MDG:
Tillegg til innstillingens pkt 2:
Bystyret viser til at revisjonen avdekker at det bevilges for lite ressurser til barnevernet i Trondheim, i
forhold til behov og kapasitet.
Revisjonens rapport forteller at ”hele 80% er enig i påstanden om at manglende kapasitet fører til at
arbeidet på deres enhet ikke kan gjøres tilfredsstillende”. Og ”60% av respondentene kjenner til at
barn ikke får hjelp i rett tid”. Denne kapasitetsmangel illustrerer en ressursmangel som må rettes opp,
så langt det lar seg gjøre også i inneværende år. En oppfølging med en tilstrekkelig og mer realistisk
nivåheving må med i rådmannens forslag til budsjett for neste år. Og det må tas særskilt hensyn til at
rapporten beskriver situasjonen som vanskeligst på Heimdal og Østbyen.
Bystyret aksepterer ikke dagens lovbrudd, ved at frister for behandling og undersøkelser av
bekymringsmeldinger, ikke holdes i Trondheim.
Bystyret etterlyser et løft i barnevernet som også ivaretar problemet ved at økonomiske hensyn, ifølge
revisjonen, i for stor grad påvirker oppfølging av unge som er i ferd med å passere 18 år.
Votering:
Innstillingens pkt 1 ble vedtatt mot 3 stemmer (2RV, 1MDG).
Innstillingens pkt 2-5 ble enstemmig vedtatt.
Withs forslag fikk 39 stemmer (18H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2V, 2RV, 1MDG, 1DEM) og falt.
VEDTAK:
1. Bystyret er tilfreds med revisjonsrapportens hovedkonklusjon om at økonomien ikke i for stor
grad har innvirkning på barnevernets vurderinger, men vil uttrykke bekymring for at det på
enkelte områder avdekkes at noen ansatte mener at økonomiske hensyn er årsak til at
nødvendige tiltak ikke blir igangsatt.
2. Bystyret er bekymret for de kapasitetsmessige problemer som er avdekket i revisjonsrapporten
og konsekvensene dette kan få for barn som har behov for tjenester etter barneverntjenesteloven.
3. Bystyret er tilfreds med at rådmannen særlig vil se nærmere på:
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- oppfølging og kvalitetssikring av igangsatte tiltak.
- forskjellene i bemanning og ressursinnsats mellom bydelene.
- oppfølgingen av ungdom over 18 år.
4. Bystyret ber rådmannen om å orientere Kontrollkomiteen om tiltak som er iverksatt innen
desember 2006.
5. Bystyret tar forøvrig revisjonsrapporten til orientering.
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