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Svar  -  Høring - forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i
barneverninstitusjon  -  rettighetsforskriften

Generelt
Omsorgsdimensjonen trekkes frem som viktig i høringsnotatet. Dette er helt i tråd med Trondheim
kommunes erfaring fra barnevernforsøket fra 2004 - 2008, da kommunen hadde ansvaret for
barneverninstitusjonene. I denne perioden ble det lagt særlig vekt på omsorgsdimensjonen i
tiltakene, rimelig geografisk nærhet mellom plasseringssted og familie og sosialt nettverk,
tilrettelegging og tett faglig veiledning. Det er dessverre vår erfaring at det statlige barnevernet når
det gjelder tilbudet om institusjonsplasser, legger større vekt på hvor det er ledig kapasitet i landet
enn på geografisk nærhet. Reiseavstander og distanse til familie og nettverk gir i seg selv en risiko
for mer bruk av tvang og tvangsmidler.

Rømming
Uklare ansvarsforhold i forbindelse med rømming fra institusjonene er et velkjent problem for
kommunene. En presisering av institusjonenes ansvar i disse situasjonene er derfor viktig.
Erfaringsmessig overlater institusjonene "jakten" og det økonomiske ansvaret til det kommunale
barnevernet, og dette har ikke endret seg vesentlig etter opprettelsen av det statlige barnevernet.
Institusjonenes ansvar for å bringe ungdommen tilbake bør derfor tydeliggjøres både i forskriften,
og i rammeavtaler som det statlige barnevernet inngår med private institusjoner — herunder også det
økonomiske ansvaret.

Trondheim er kjent med utkast av 10.6.2010 til Retningslinjer om ansvar når barn og unge rammer
fra barneverninstitusjon, der institusjonenes ansvar er avgrenset til å lete i nærområdet, varsling til
barnevern og politi om rømmingen samt informasjon om prosedyrene til barn og unge som er
plassert ved institusjonen. Både med bakgrunn i ressurser, kompetanse og daglig omsorgsansvar,
bør institusjonenes ansvar være mye tydeligere i forhold til å bringe barnet tilbake. Dette vil også
være i tråd med forsterkningen av omsorgsdimensjonen i forskriften.
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Bruken av tvangsmidler
Trondheim kommune har erfaring for at tvangsmidler brukes både i situasjoner med transport til
institusjoner ved plassering, eller ved tilbakeføring etter rømming. Dette er svært uheldig, og setter
en standard for atferd mellom voksne og barn som det er vanskelig å forsvare på et etisk grunnlag.

Vi har erfaring med at kommunen nå får tilvist denne typen institusjonsplasser på andre kanter av
landet, der transporten til institusjonen kan bli et nytt traume for barnet. Tilbakeføring til en slik
institusjon etter rømming skjer ofte med bistand fra politiet. Her brukes det av og til tvangsmidler
som er lite skånsomme og som en ikke forbinder med barnevern. Vi oppfatter at institusjonene med
sitt fagpersonell kan bidra til bedre løsninger i slike situasjoner, og at de dermed bør pålegges et
slikt ansvar i forskriften.

Konklusjon
Rådmannen støtter i all hovedsak de presiseringer og endringer som foreslås i forskriften, som
oppfattes både som konstruktive og konkrete i forhold til det indre livet på institusjonen.
Rådmannen savner likevel konsekvensen av en tydeligere omsorgsdimensjon ved denne typen
plasseringer, særlig i forhold til premissene for valg av plasseringssted som anvendes av Bufetat i
dag og institusjonenes ansvar ved rømming
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Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens høringssvar vedrørende revidert om
rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon — rettighetsforskriften.
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