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Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) foreslo:
1)Bystyret ber administrasjonen i større grad enn i dag søke etter mulige fosterhjem i barnets familie
og nettverk, noe som helt klart samsvarer med Befringutvalgets ønske.
2)Bystyret ber administrasjonen se på muligheten til å utarbeide forskrifter for barnevernet i
Trondheim kommune, som kan angi retning og rammer for hva som vektlegges, hvordan prosedyrer
skal være(info, rettshjelp) og like viktig hva som ikke skal gjøres.
Meningen med forslaget er å ”lukke” igjen det store handlingsrommet som dagens lov om
barneverntjeneste gir de ansatte i barnevernet.
Brynjulf Moe (V) fremmet følgende merknad pva V:
Bystyret viser til at en ikke ubetydelig del av barnevernets ressursinnsats er rettet inn mot ungdom i
aldersgruppen 18-23 år, og til at Bystyret tidligere har avvist forslag om reduksjoner i
barneverntiltakene for denne aldersgruppen. Bystyret mener det er viktig at innsatsen overfor denne
gruppen videreføres, også etter at det etableres et tettere samarbeid med NAV og helse/velferd, og
forutsetter derfor at tilbudet og kvaliteten i tilbudet overfor denne aldersgruppen videreføres.
Anne Grete Haugan (RV) foreslo:
Primært pkt g: Bystyret bevilger 7 mill i ekstrabevilgning til barne- og familietjenestene fra udisponerte
midler kraftfondet 2006.
Sekundært pkt g: Det legges til grunn at aktivitets- og utgiftsveksten i barnevernet skal møtes
gjennom økt tverrfaglig samarbeid og sekundærforebyggende innsats uten enkeltvedtak.
Barn og unges behov for hjelp skal i sterkere grad møtes med tidlige tiltak i hjem og nærmiljø.
Måloppnåelsen understøttes med verktøy for økonomistyring og månedlig administrativ rapportering.
Hanne Moe Bjørnbet (Ap) foreslo pva Ap, Sp, RV, MDG, DEM:
Bystyret ber oppvekstkomiteen vurdere et opplegg for en bred høring om barnevernet. I arbeidet
med høringen bes oppvekstkomiteen se på erfaringene fra høringen som er gjennomført i Bergen.
Høringen skal få fram erfaringer, som kan danne grunnlag for videre kvalitetssikring og
kompetanseheving i barnevernet.
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Thomas Jacobsson (FrP) foreslo endring til innstillingen pkt 1:
Bystyret tar saken om kvalitet og kostnader i barnevernet til orientering.
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) foreslo pva SV, Ap, Sp, RV, MDG (bokstav h):
Bystyret ber om at rådmannen i budsjett for 2008 legger inn midler til å utarbeide en
evalueringsrapport. Denne rapporten skal ha fokus på hvordan brukerne, dvs barna og familiene,
opplever og erfarer barnevernstjenestene. Evalueringen skal utføres av eksterne.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Jacobssons forslag ble innstillingen vedtatt mot
19 stemmer (1H, 10FrP, 3KrF, 2PP, 2RV, 1DEM) avgitt for Jacobssons forslag.
Innstillingen pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Haugans pimære forslag g fikk 2 stemmer og falt.
Haugans sekundære forslag g, 1. setning, ble enstemmig vedtatt.
Haugans sekundære forslag g, 2. og 3. setning, fikk 2 stemmer og falt.
Kvikshaug Berntsens forslag h ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen pkt 5 ble enstemmig vedtatt.
Nilsens forslag 1 fikk 11 (10FrP, 1DEM) stemmer og falt.
Nilsens forslag 2 fikk 11 (10FrP, 1DEM) stemmer og falt.
Moe Bjørnbets forslag ble enstemmig vedtatt.
Ap, H, SV, FrP, KrF, Sp, PP, RV, MDG, DEM sluttet seg til merknaden fra V.
VEDTAK:
1. Bystyret tar saken om kvalitet og kostnader i barnevernet til etterretning
2. Bystyret mener at det så langt er overveiende positive erfaringer fra forsøket på en overføring av
barnevernoppgaver fra statlig til kommunalt nivå (Barnevernsforsøket). Dette ved at forsøket har
gitt grunnlag for bedre utnytting av kommunens kompetanse, grunnlag for mer helhetlige tjenester
og en mer sammenhengende tiltakskjede, samt ikke minst ved at kommunens helhetlige ansvar
har bidratt til bredere og mer grundige vurderinger av det enkeltes barns behov, raskere og
lettere tilgjengelighet når det gjelder tiltak, og en mer individuell tilpassing i forhold til det enkelte
barns behov.
Bystyret mener derfor at Barnevernsforsøket må videreføres, og ber derfor rådmannen om å
utarbeide søknad om forlengelse av barnevernsforsøket i Trondheim til 31.12. 2009.
3. Dersom søknaden imøtekommes, bes rådmannen legge frem egen sak for formannskapet med
avklaringer av mål og forutsetninger for forsøket i 2008 og 2009
4.

Bystyret gir sin tilslutning til strategiene for videre utvikling av barneverntjenesten i
Trondheim, jfr p. 9 a-g i saksfremlegget, og legger til grunn at dette skal gi bedre, mer treffsikre
og mer effektive løsninger, og uten at dette skal innebære at innsatsen ikke blir tilpasset
barnas/brukernes behov.
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Til pkt g: Det legges til grunn at aktivitets- og utgiftsveksten i barnevernet skal møtes gjennom
økt tverrfaglig samarbeid og sekundærforebyggende innsats uten enkeltvedtak.
Nytt pkt h: Bystyret ber om at rådmannen i budsjett for 2008 legger inn midler til å utarbeide
en evalueringsrapport. Denne rapporten skal ha fokus på hvordan brukerne, dvs barna og
familiene, opplever og erfarer barnevernstjenestene. Evalueringen skal utføres av eksterne.
5.

Bystyret ber rådmannen legge frem en orientering for formannskapet om kvalitetsutviklingsprogrammet, herunder medie- og kommunikasjonsstrategien for barne- og familietjenesten.

6.

Bystyret ber oppvekstkomiteen vurdere et opplegg for en bred høring om barnevernet. I
arbeidet med høringen bes oppvekstkomiteen se på erfaringene fra høringen som er
gjennomført i Bergen. Høringen skal få fram erfaringer, som kan danne grunnlag for videre
kvalitetssikring og kompetanseheving i barnevernet.

FLERTALLSMERKNAD – V, Ap, H, SV, FrP, KrF, Sp, PP, RV, MDG, DEM:
Bystyret viser til at en ikke ubetydelig del av barnevernets ressursinnsats er rettet inn mot ungdom i
aldersgruppen 18-23 år, og til at Bystyret tidligere har avvist forslag om reduksjoner i
barneverntiltakene for denne aldersgruppen. Bystyret mener det er viktig at innsatsen overfor denne
gruppen videreføres, også etter at det etableres et tettere samarbeid med NAV og helse/velferd, og
forutsetter derfor at tilbudet og kvaliteten i tilbudet overfor denne aldersgruppen videreføres.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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