Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Bystyret
19.05.2011
56/11

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

Behandlet
11/3200
VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

Behandling:
Mona Bjørn (R) foreslo tillegg til pkt 4:
Bystyret ber om at det helse og sosialfaglige arbeidet styrkes ….
Votering: (83 medlemmer til stede)
Innstillingen pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Bjørns forslag fikk 11 stemmer (1Ap, 6SV, 3R, 1Sp) og falt.
Innstillingen pkt 4 ble vedtatt mot 19 stemmer (12H, 3V, 3R, 1DEM).
Innstillingen pkt 5 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
KrF, PP, V, Sp, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 1 fra komiteen.
PP, V, Sp, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 2 fra komiteen.

VEDTAK:
1. Bystyret ber Rådmannen oppfylle de forbedringstiltakene som er beskrevet i saken innen dagens
organisasjonsmodell.
2. Bystyret ber enhetene innen kort tid hente fram potensialet og effekter som ligger i bedre
samhandling mellom forvaltning og tiltaksenhetene innen dagens organisering.
3. Bystyret ber om at det pedagogiske sakkyndighetsarbeidet styrkes for å bedre mulighetene for
gjennomføring av grunnopplæringen for utsatte grupper. Det er i denne sammenheng svært viktig at
overgangen mellom barnehage, grunnskolen og videregående skole prioriteres som en viktig del av
arbeidet for å redusere frafallet.
4. Bystyret ber om at det helsefaglige arbeidet styrkes og at det gis tyngde i kommende
tilsettingsprosesser til både stab, forvaltning og tiltak.
5. Bystyret ber Rådmannen fortsatt ha et overordnet fokus på å redusere andre kostnader enn de
som går til tiltakssiden.
FLERTALLSMERKNAD – R, Ap, SV, H, KrF, PP, V, Sp, MDG:
Bystyret mener at hovedutfordring for Trondheim kommune er å få flere ansatte i Barne- og
familietjenesten som kan dekke økte behov og jobbe med tettere oppfølging av barn, familier, skoler,
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og barnehager på de ulike områdene. Presset er stort innenfor Barne- og familietjenestens område,
og samarbeid og samhandling er krevende også på ressurssiden. Skal kommunen lykkes i det
forebyggende arbeidet og sørge for god nok kvalitet på tjenestene må ressursene økes, spesielt innen
barnevern og PP-tjenesten.
Ansattes mulighet for kompetanseheving er også viktig
FLERTALLSMERKNAD – H, FrP, Ap, KrF, PP, V, Sp, MDG:
Trondheim kommune bruker et utrednings- og effektvurderingsverktøy i barnevernet som skal bidra
til å kvalitetssikre utredningene i barnevernet i tillegg til å si noe om hvilken effekt tiltak som
iverksettes av barnevernet har på barnets livssituasjon. Dette for å sikre at tiltak som iverksettes
både er kunnskapsbasert og har ønsket effekt. Det bør vurderes om dette kan utvides til å gjelde
også for PP - tjenesten. Rådmannen bes om å følge dette opp i sak om PP-tjenesten.
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