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Tilsyn under samvær - høringssvar fra Trondheim kommune  
 
Det vises til høringsbrev fra departementet datert 20. september med utsatt frist for 
kommunene. 
 
Forslagene i høringsnotatet gjelder endringer i barneloven som medfører utvidet ansvar for 
kommunene for ”beskyttet tilsyn” mellom foreldre og barn ved samvær etter pålegg fra 
domstolene, og endring av vilkåret for et slikt pålegg.  
 
Trondheim kommune gir sin tilslutning til innføringen av vilkår om at barnets behov må tilsi 
samvær under tilsyn for at domstolen skal kunne pålegge dette. Slikt pålegg bør helt klart heller 
ikke gis når det forligger bortføringsrisiko, jfr presiseringen i høringsnotatet.  
 
I spørsmålet om ansvarsforhold bygger departementet på at antallet tilsynssaker er lite, og at 
endringer i ansvar kan gjøres uten vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser. 
På mer faglig grunnlag argumenteres det så for at ansvaret for de mest komplekse tilsynssakene 
skal overføres til det kommunale barnevernet. Trondheim kommune oppfatter denne 
vurderingen som for lett fundert.  
 
Oppfølgingen av ”beskyttet tilsyn” foreslås lagt til en kommunal tjeneste som er p.t. opplever stor 
vekst i aktiviteten, og som har betydelige utfordringer i forhold til prioritering av allerede 
lovpålagte oppgaver. Vi opplever at ressurssituasjonen ikke er like kritisk i den etaten som har 
ansvaret i dag, Bufetat.  
 
Vi merker oss også at Myrsnipa og Barnas stasjon er nevnt som eksempel på mulige tiltak. Vi kan 
opplyse at disse også er aktive i Trondheim kommune, og at vår barneverntjeneste vurderer at  
det faglige nivået og kvaliteten på disse tilbudene (samvær ved tilsyn), ikke står i forhold til 
forhold til prisen de beregner til kommunen. Vi vil derfor stille spørsmål til om private kan og bør 
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bidra til å utføre denne oppgaven på en effektiv måte. En overføring av ansvaret for ”beskyttet 
tilsyn” vil derfor i praksis belaste barneverntjenesten direkte, og må følges opp med økonomiske 
ressurser til å løse oppgaven.                       
  
     
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
Gunn A. Røstad 
kommunaldirektør for oppvekst og utdanning 

Lars Mostad 
seniorrådgiver 
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