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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 23.03.2021 

Sak: 88/21 
  

Tittel: Saksprotokoll - Høring - tverrfaglig helsekartlegging av barn i 
barnevernet  

Resultat: Annet forslag vedtatt 

Arkivsak: 20/78272 
 
Vedtak: 
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til forslag til 
tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet 
 

1. Tverrfaglig helsekartlegging vil sikre barns rettigheter til nødvendig 
utredning og helsehjelp. Trondheim kommune er positiv til å lovfeste dette 
for å sikre barnets beste ved plassering etter barnevernloven.  

2. Trondheim kommune forutsetter at det utvikles nasjonale anbefalinger for 
innholdet i kartleggingen, inkludert ansvar for behandling og oppfølging av 
barnet. 

3. Trondheim kommune påpeker at barnets omsorgsbehov og rett til å bli sett 
og hørt må være førende i en slik kartlegging. Der det er mulig skal 
kartleggingen i stor grad bestå av å innhente opplysninger fra helsepersonell 
som har vært i kontakt med barnet - for eksempel tannlege, helsestasjon, 
skolehelsetjeneste og fastlege. Ytterligere behov for helsekartlegging må 
gjennomføres på så skånsom måte som mulig. 

4. Trondheim kommune forutsetter at tverrfaglig helsekartlegging ikke fører til 
økt byråkratisering og tvister mellom offentlige instanser om faglig og 
økonomisk ansvar.  

5. Trondheim kommune forutsetter at økonomiske konsekvenser av forslag til 
lovendring kompenseres fra staten, og gjennomføres uten egenandel for 
kommunen. 

6. Trondheim kommune ber om klargjøring av hvordan helsekartleggingen 
gjennom pakkeforløp «Barnevern – kartlegging og utredning av psykisk 
helse og rus hos barn og unge» relaterer til den foreslåtte tverrfaglige 
helsekartlegging av barn i barnevernet.   

7. Trondheim kommune mener det bør lovfestes en plikt for helseforetakene til å 
sørge at spesialisthelsetjenesten bidrar med nødvendige ressurser inn i 
kartleggingsteamene. 

8. Helsekartlegging bør som hovedregel gjennomføres etter 
fylkesnemndsbehandling av saken, og etter at barnet har flyttet.  
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9. Det må tydeliggjøres hvilket lovverk som kommer til anvendelse i utveksling av 
helseopplysninger i barnevernssaker for ungdom over 16 år. 

 
Behandling: 
Mona Berger (SV), tilleggsforslag til pkt 3 pva SV, Ap, MDG, Sp 
Der det er mulig skal kartleggingen i stor grad bestå av å innhente opplysninger fra helsepersonell 
som har vært i kontakt med barnet - for eksempel tannlege, helsestasjon, skolehelsetjeneste og 
fastlege. Ytterligere behov for helsekartlegging må gjennomføres på så skånsom måte som mulig. 
 
Mona Berger (SV), alternativ til pkt 7, pva SV, Ap, MDG, Sp 
Trondheim kommune mener det bør lovfestes en plikt for helseforetakene til å sørge at 
spesialisthelsetjenesten bidrar med nødvendige ressurser inn i kartleggingsteamene. 
 
Mona Berger (SV), tilleggsforslag (nytt pkt 8 og 9), pva SV, Ap, MDG, Sp 
8. Helsekartlegging bør som hovedregel gjennomføres etter fylkesnemndsbehandling av saken, og 
etter at barnet har flyttet.  
9. Det må tydeliggjøres hvilket lovverk som kommer til anvendelse i utveksling av 
helseopplysninger i barnevernssaker for ungdom over 16 år. 
 
Votering 
Innstillinga unntatt pkt 7 ble enstemmig vedtatt 
Ved alternativ votering mellom innstillingas pkt 7 og Bergers forslag, ble Bergers forslag 
vedtatt med sju stemmer (3Ap, SV, MDG, Sp, U), mot fire stemmer (2H, FrP, V) 
Bergers tilleggsforslag pkt 3 ble enstemmig vedtatt 
Bergers tilleggsforslag nytt pkt 8 og 9 ble vedtatt mot en stemme (FrP)  
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift


