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BERGEN KOMMUNE 

Bystyrets kontor 

 

 

 

 Saknr 110-14 

 Emnekode 03 

 Arkivsak 201400157 

 

 

Til byrådsavdeling for helse og omsorg 

 

 

Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om 

barneverntjenester 

 

Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 031214 sak 110-14 og fattet følgende 

vedtak: 

Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Forslag om å utvide adgangen til å pålegge 

hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester», slikt det fremkommer av 

saksutredningen, men slik at kulepunkt nummer 4 i saksutredningen endres til: 

 

Bergen kommune stiller seg bak notatets forslag om at meldeplikt og urinprøver skal kunne 

pålegges når dette er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg og hindre at en 

situasjon som beskrevet i barnevernloven § 4-12 skal oppstå. Oppfølgingstiltak av voksne 

med rusproblemer må løses i samarbeid med behandlings- og tjenesteapparat for voksne med 

rusproblemer, men kontrolltiltak som meldeplikt og urinprøver bør være en del av 

barnevernstjenestens kontrollapparat.  

 

 

Komiteens behandling: 

Følgende representanter tok ordet: 

Atle Fasteland (H), Erlend Andreas Horn (V), Elisabeth Leirgul (KrF) og  

Linn Katrin Pilskog (A). 

 

Erlend Andreas Horn (V) fremsatte på vegne av V og KrF følgende alternative forslag:  

 

«Kulepunkt nummer 4 i saksutredningen endres til: 

 

Bergen kommune stiller seg bak notatets forslag om at meldeplikt og urinprøver skal kunne 

pålegges når dette er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg og hindre at en 

situasjon som beskrevet i barnevernloven § 4-12 skal oppstå. Oppfølgingstiltak av voksne 

med rusproblemer må løses i samarbeid med behandlings- og tjenesteapparat for voksne med 

rusproblemer, men kontrolltiltak som meldeplikt og urinprøver bør være en del av 

barnevernstjenestens kontrollapparat.» 

 

Votering: 

Erlend Andreas Horns alternative forslag ble vedtatt enstemmig. 

 

Innstillingen med nytt kulepunkt 4 ble vedtatt enstemmig. 
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Byrådet innstiller til Komite for helse og sosial til å fatte følgende vedtak: 

Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Forslag om å utvide adgangen til å pålegge 

hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester», slikt det fremkommer av 

saksutredningen. 

 

 

 

 

 

 

Bystyrets kontor, 4. desember 2014 

 

 

Rigmor Grimelid 

førstekonsulent 

 

 

 

     

     

 


