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Behandling:
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) fremmet rådmannens innstilling med pkt. 3 fra komiteens innstilling
i tillegg:
Bystyret tar rådmannens orientering om den tverrsektorielle og tverretatlige satsingen til orientering.
Bystyret understreker behovet for samhandling mellom kommunens tjenester for barn, familier og
voksne, samarbeid med NAV og spesialisthelsetjenesten og samarbeid med private aktører i
løsningen av oppgavene.
Bystyret forutsetter at de seks tiltak som er beskrevet i saksframlegget gjennomføres.
Bystyret ber om å holdes orientert om innsatsen som gjøres for å sikre hensiktsmessig samhandling
mellom BFT og HV.
Peder Martin Lysestøl (R) fremmet følgende:
Tilleggsforslag
Nytt pkt. 3.
Ungdommer under barneverntiltak skal i hovedsak være under barnevernets oppfølging til fylte 23 år.
Opphør av tiltak ved fylte 18 år ”skal regnes som enkeltvedtak og begrunnes ut fra hensynet til
barnets beste”(Jfr. Lov om barnevern paragraf 1-3).
Barneverntjenesten skal utarbeide en individuell plan for ungdom med behov for langvarige tiltak i
samarbeid med helse og velferd (jfr. Lov om barnevern paragraf 3-2). For disse ungdommene må
det utvikles et fleksibelt og individuelt tilrettelagt ettervern. Miljøarbeidertjenesten må videreutvikles
slik at ungdommene får en miljøarbeider i god tid før myndighetsalder.
Nytt pkt. 4.
Bystyret ber om at det også stilles nødvendige midler til rådighet for at de foreslåtte tiltakene skal
kunne realiseres.
Nåværene pkt. 3 blir nytt pkt.5
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Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt 1 og 2 og Hauges forslag, ble innstillingen vedtatt mot
14 stemmer (13FrP, 1DEM) avgitt for Hauges forslag.
Innstillingens pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Lysestøls første tilleggsforslag fikk 9 stemmer (3R, 3KrF, 3V) og falt
Lysestøls andre tilleggsforslag fikk 23 stemmer (13FrP, 3R, 3KrF, 3V,1DEM) og falt.
Flertallsmerknaden fra H, R, SV, Ap og FrP fikk tilslutning fra V, KrF, MDG, PP og DEM.

VEDTAK:
1. Bystyret oppfatter at kommunens organisasjonsmodell og metoder legger til rette for god
samhandling mellom Barne- og familietjenesten og Helse- og velferdstjenesten.
2. Bystyret mener at brukernes opplevelse av kontinuitet i tjenesten når begge sektorer berøres, eller
i overgangen fra BFT til HV, fordrer kontinuerlig innsats. En viktig forutsetning for et godt
tjenestetilbud ligger hos de ansattes kunnskap og bevisstheten om organisasjonen, og mulighetene
den åpner for. Bystyret ber rådmannen jobbe for at de ansatte både innenfor det enkelte
ansvarsområde og på tvers av sektorer er kjent med regelverke, verktøy og tjenester for å øke
smidigheten i arbeidet.
3. Bystyret ber om å holdes orientert om innsatsen som gjøres for å sikre hensiktsmessig
samhandling mellom BFT og HV.
Følgende FLERTALLSMERKNAD fra partiene H, R, SV, Ap, FrP, V, KrF, MDG, PP og DEM
følger saken:
Fylkesmannen og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag gjennomførte i perioden 29.01.08 – 08.05.08 tilsyn
med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Trondheim kommune og konkluderte
med at kommunens rutiner om å gi tilbakemelding ved bekymringsmelding og ved konklusjon i
undersøkelsessaker ivaretas i liten grad. En endring i Barnevernsloven 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.

Rita Ottervik
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