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Svar - Høring - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om 
barneverntjenester  
 
Trondheim kommune mener at lovendringsforslaget bidrar til å møte utfordringene knyttet til 
foreldres mulighet til å unndra seg anbefalt hjelp fra barneverntjenesten. Samtidig er det behov 
for mer kunnskap om hvor mange barn og familier dette gjelder, og hva som begrunner foreldres 
valg om ikke å ta imot hjelpetiltak. Trondheim kommune ber departementet vurdere om disse 
spørsmålene kan inngå i barnevernets faste halvårsrapportering til Fylkesmannen.  
 
Trondheim kommune stiller seg positiv til at hjelpetiltakene deles inn i de tre hovedkategoriene i 
følge Raundalenutvalgets anbefaling. Kategoriene, sammen med målsettingene, gir en god 
beskrivelse av hva som er hovedformålet med det enkelte tiltak. Det gir også en tydeliggjøring av 
hvilke barn og familier som har behov for tettere oppfølging. Kommunen mener likevel at 
kompenserende tiltak bør kombineres med pålegg om omsorgsendrende tiltak slik at en kan 
oppnå endring i barnets omsorgssituasjon.    
 
Flere av tiltakene i kategorien «kompenserende tiltak» innebærer at barn må etablere nye 
relasjoner mot foreldrenes ønske, og dermed medføre emosjonelle belastninger for barnet. Barn 
bør ikke bli skadelidende i slike situasjoner, og det vil være behov for retningslinjer som sikrer at 
barnets egne ønsker blir hørt og tatt hensyn til.  
 
Trondheim kommune slutter seg ikke til forslaget om å innføre pålegg om andre kontrolltiltak enn 
tilsyn. Oppfølgings- og kontrolltiltak der en eller begge foreldre har rusproblemer, må løses i et 
samarbeid med behandlings- og tjenesteapparatet for voksne. Urinprøver anses som et lite egnet 
tiltak til oppfølging fra barneverntjenesten. Det samme gjelder for meldeplikt.  
 
Trondheim kommune slutter seg ikke til forslaget som at hjelpetiltak der barn og foreldre sammen 
oppholder seg i institusjon ikke skal kunne pålegges, eksempelvis under opphold på barn- og 
foreldresenter. Pålegg om hjelpetiltak vil kunne sikre at omsorgen for nyfødte og småbarn er 
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forsvarlig mens foreldrenes omsorgsevne utredes nærmere. Her mener kommunen at hensynet til 
barnet må veie tyngre enn til hensynet til foreldre.  
 
Trondheim kommune slutter ikke til forslaget om at pålegg om hjelpetiltak skal kunne 
opprettholdes med inntil ett år fra vedtakstidspunktet med mulighet for forlengelse inntil ett år 
fra nytt vedtak. Det bør gis adgang til å pålegge hjelpetiltak på inntil seks måneder fra 
vedtakstidspunktet, med mulighet for forlengelse på inntil seks nye måneder. Pålegg om 
hjelpetiltak bør ikke bli et langvarig alternativ hvis barnets behov ville blitt bedre ivaretatt med et 
plasseringsvedtak. Pålagte hjelpetiltak må også følges med tett evaluering for å sikre at tiltaket gir 
den effekten som er ønsket for barnet.  
 
Trondheim kommune slutter seg til forslaget om at myndigheten til å fatte vedtak om pålegg om 
hjelpetiltak legges til fylkesnemnda med en forenklet skriftlig behandling. Slike inngripende tiltak 
bør bygge på en mest mulig lik lovforståelse, og dette hensynet ivaretas best med en slik løsning. I 
tillegg er det fornuftig for samarbeidsklimaet mellom barnevernet og familien at en får et skille 
mellom beslutningsansvar og utføreransvar i slike saker.   
 
Trondheim kommune støtter departementets syn og vurderinger om at adgangen til å kreve 
bistand fra politiet ved fullbyrdelse av vedtak ikke utvides. Det bør vurderes egne 
saksbehandlingsregler ved brudd på pålegg, for eksempel vedtak om opphør av pålegg om tiltak, 
automatisk varsel til fylkesnemnda om brudd på pålegg o.l.  
 
Trondheim kommune er kritisk til departementets vurdering av økonomiske og administrative 
konsekvenser av lovendringsforslaget. Lovendringen vil føre til økt press på barneverntjenestens 
saksbehandlingsressurser, og på finansieringen av et kommunalt tiltaksapparat som vil kunne få 
behov for større kapasitet samt mer variasjon og større bredde av kunnskapsbaserte og 
virksomme tiltak. Både forventningene og kravene til barnevernets skriftlige dokumentasjon vil 
øke. Det vil også være behov for en tettere evaluering og oppfølging i saker med pålegg om 
hjelpetiltak for å sikre en forsvarlig ivaretakelse av barnet. Det forventes at staten dekker disse 
merkostnadene fullt ut.   
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