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KOSTNADENE I BARNEVERNET

Behandling:
Anette L. Havmo (H) fremmet pva H, V, KrF, R følgende alternative forslag:
1. Bystyret avviser rådmannens forslag om en kostnadstilpasning i barnevernet i perioden 2011 –
2014. Bystyret ber rådmannen levere en årlig kvalitetsmelding for barnevernet, der hensynet til
barnets beste, som beskrevet i lov om barneverntjenester § 4-1, er førende for eventuelle
kostnadstilpasninger i forhold til organisering og bemanningsnivå.
2. I henhold til lov om barneverntjenester § 4-14 skal stedet for plassering velges ut fra hensynet til
barnets egenart, behov for omsorg og opplæring i et stabilt miljø. Plassering skal skje ut fra
barnets omsorgsbehov og ikke ut fra økonomiske hensyn. Bystyret tar derfor sterk avstand fra
intensjonen i rådmannens formulering i budsjettet for 2011, hvor det heter: ”Det vil være en
langsiktig prosess å skulle begrense antall plasseringer i fosterhjem og institusjoner. Dette er barn
som må ha hjelp, men det arbeides med å utvikle rimeligere alternativer."
3. Antall ansatte med fagutdanning må økes. Tilpasning av bemanningsnivå skal vurderes opp mot
intensjonene i regjeringens barnevernpakke, der det heter at man fortrinnsvis skal benytte
midlene på bemanning av sektoren. Kommuner som har nok stillinger, kan søke om midler til
kompetansetiltak for å styrke barnevernet.
4. Vedtak i formannskapet om å gi Trondheim kommune ansvaret for hele barnevernet, i tråd med
barnevernforsøket, påskyndes. Det forutsettes at regjeringen følger opp med ressurser i henhold
til oppgaver og bemanningsbehov.
Anette L. Havmo (H) fremmet følgende merknad pva H:
De fleste barn og unge har gode oppvekstvilkår i kommunen vår. Men dessverre er det et stort antall
barn som har det vondt. Tidlig og riktig innsats for å hjelpe barn og unge, er kanskje kommunens aller
viktigste oppgave. Det er alltid barnets beste som skal være det avgjørende for hvilke tiltak
kommunen setter inn. Bystyret vil sikre barnevernet de rammer som trengs for at dette skal være
styrende. Bystyret vil advare mot en budsjettsituasjon som kan medføre at barn og unge i en svært
vanskelig situasjon ikke får den hjelpen de har krav på.
Rapporten ”Barnevernet på ny kurs”, utarbeidet av Nordlandsforskning viser til at en vesentlig del av
veksten i barnevernet de siste tiår skyldes utvikling av et hjelpeorientert velferdsbarnevern. Dette kan
forestås slik at barnevernet møter familier som andre hjelpeinstanser svikter. Undersøkelsen viser at
velferdsbehovene hos barnevernets brukere er reelle og at barnevernet må kompensere for mangler i
offentlige velferdsordninger. Bystyret er tilfreds med at rådmannen legger frem en egen sak om sikring
av oppvekstforholdene for barn i familier med dårlig økonomi og med det bidra til å dempe presset
på barnevernstjenesten.
Bystyret støtter ikke rådmannens formulering i forslag til budsjett for 2011 der det står: ”Rådmannen
legger som forutsetning at bemanningen skal tilpasses nivået i sammenlignbare kommuner”. I følge
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rapporten ”Utvikling av kostnadene innenfor barnevernet i Trondheim kommune – en
komparativ studie av barneverntjenestene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand”,
av Rambøll Management Consulting, er antall ansatte og lønnskostnader per bruker med tiltak høyere
i Trondheim enn i Stavanger og Bergen. Samtidig har dette ifølge rapporten mest sannsynlig betydd at
Trondheim har kunnet behandle saker raskere enn i andre kommuner samt ha kortere
saksbehandlingstid og mindre fristoverskridelser enn de andre kommunene.
Bystyret mener at det kan være riktig å øremerke midler til styrking av barnevernet, for eksempel
med det formål å sikre ressurstilgangen. Fordi barnevernets utfordringer er sammensatte, er bystyret
prinsipielt uenig i en detaljstyring av hvordan en slik styrking bør gjennomføres i den grad det legges
opp til i regjeringens barnevernspakke.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Havmos forslag pkt 1 og 2 ble innstillingen vedtatt med
62 stemmer (37Ap, 13FrP, 7SV, 2Sp, 2MDG, 1DEM) mot 23 stemmer (13H, 3V, 3KrF, 3R,
1PP) avgitt for Havmos forslag.
Havmos forslag 3 ble vedtatt mot 1 stemme (1DEM).
Havmos forslag 4 ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
PP, V, KrF sluttet seg til merknaden fra H, del 1, som dermed ble en mindretallsmerknad.
PP sluttet seg til merknaden fra H, del 2, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens forslag om en kostnadstilpasning i barnevernet i
perioden 2011 – 2014.
Denne kostnadstilpasningen gjøres i forhold til arealbruk, organisering og bemanningsnivå i
barneverntjenesten og reduksjon i andel innbyggere som plasseres i barneverntiltak utenfor sitt
opprinnelige hjem.
Tilpasningen av bemanningsnivå vurderes i sammenheng med forslag i statsbudsjettet om en
øremerket styrking av det kommunale barnevernet fra 2011, og eventuell videre opptrapping i
økonomiplanperioden.
Bystyret forutsetter at de kostnadsreduksjonene som oppnås brukes til å styrke den tverrfaglige
innsatsen i bydelene, og til hjelpetiltak der det er stor risiko for plassering utenfor hjemmet.
Antall ansatte med fagutdanning må økes. Tilpasning av bemanningsnivå skal vurderes opp mot
intensjonene i regjeringens barnevernpakke, der det heter at man fortrinnsvis skal benytte
midlene på bemanning av sektoren. Kommuner som har nok stillinger, kan søke om midler til
kompetansetiltak for å styrke barnevernet.
Vedtak i formannskapet om å gi Trondheim kommune ansvaret for hele barnevernet, i tråd med
barnevernforsøket, påskyndes. Det forutsettes at regjeringen følger opp med ressurser i henhold
til oppgaver og bemanningsbehov.
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