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NOU 2102:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling - høringsuttalelse  
 
Trondheim kommune viser til høringsbrev av 8. mai 2012, og avgir følgende høringsuttalelse. 
  
Utvalget har gjort en god utredning og vurdering av det biologiske prinsipp, og betydningen av 
dette for barns utvikling. Høringssvaret begrenses til de mest sentrale tilrådninger og forslag i 
utredningen. 
  
Utvalget anbefaler at et nytt kriterium definert som utviklingsfremmende tilknytning innføres i 
barnevernets vurderinger av omsorg. Trondheim kommune oppfatter at dette kriteriet er 
utfyllende i forhold til dagens praksis og at det gir en bedre presisering og retning for vurderingen 
av barnets beste i omsorgssakene. Det vil fortsatt stilles store krav til skjønn i slike vurderinger, 
men tilrådningen oppfattes som solid faglig forankret. Vi vil bemerke at punkt c om 
omsorgspersonens egenskaper krever at psykiatrien blir tydeligere i sine vurderinger i de sakene 
der psykisk sykdom er grunnlag for barnevernets bekymring for barnet.   
 
Utvalget forslag om å rettighetsfeste barnevernloven vil utfordre rammene som det kommunale 
og statlige barnevernet opererer innenfor i dag, både faglig og økonomisk. Konsekvensene av 
dette forslaget bør derfor utredes nærmere før en eventuell lovendring iverksettes. 
   
Trondheim kommune støtter de fleste anbefalingene om bedre praksis, men vil likevel 
kommentere:  
 

 Dersom familievernkontorene i større grad skal benyttes som en aktiv samarbeidspart for 

barneverntjenesten, må de få et tydeligere mandat enn i dag for å vurdere barnets 

situasjon  
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 Dersom fylkesnemnda skal gis kompetanse til å treffe avgjørelse etter barneloven om 

daglig omsorg og foreldreansvar, må det avklares hvilken kommune som har 

utredningsansvaret når foreldrene ikke er bosatt i samme kommune 

 Anbefalingene om tidligere og mer planmessig vurdering av adopsjon støttes, men 

betydningen dette vil ha for hvordan en rekrutterer fosterhjem, må utredes nærmere  

 Når det er tydelig dokumentert at tilstanden er varig, bør overtagelse av foreldreansvar 

kunne vurderes sammmen med omsorgsovertagelsen. Dette er særlig aktuelt når 

omsorgsovertagelsen skjer allerede ved fødselen     

Anbefalingene om mer forskning, utviklingsarbeid, endringer, vurderinger og utredninger i 
barnevernet støttes. 
 
Trondheim kommune mener at dagens ordning med fylkesnemnd fungerer godt, selv om ventetid 
og kapasitet oppleves som problematisk. Det er viktig å få gjort noe med ankeordningene som 
erfaringsmessig er en stor belastning for barna. Vi kan vanskelig se for oss at en ”family court” kan 
erstatte den kompetansen som fylkesnemndene har bygd opp gjennom to ti-år.   
 
Utvalget ønsker at det utredes om det er behov for en samarbeidsreform på barne- og 
ungdomstjenestefeltet. Dette forslaget støttes. Barne- og familietjenestene i Trondheim 
kommune har vært organisert tverrfaglig siden 2004, og har svært gode erfaringer med den typen 
samarbeid som utvalget beskriver.  
 
Forslagene som gjelder vern av ufødte barn støttes i all hovedsak. Forslaget om at helse- og 
omsorgstjenesten bør pålegges et ansvar for å varsle barneverntjenesten om gravide mødre som 
har en livsførsel som kan skade det ufødte barnet, dekkes i mange tilfeller av opplysningsplikten 
som disse tjenestene har til barnevernet. Dersom det innføres et eget pålegg om dette bør det 
også vurderes innføres en utredningsplikt i disse sakene.   
 
Anbefalingen om utvikling av en fosterhjemsgaranti støttes. Vi mener likevel at mange instanser 
og personer allerede er involvert i oppfølgingen, og at en oppgradering av tilsynet bør prioriteres 
framfor oppnevning av egen støtteperson. I en fosterhjemsgaranti må fosterhjem også sikres like 
vilkår. Det er i dag store forskjeller i vilkår mellom kommunale og statlige fosterhjem, i tillegg til 
ulike varianter av fosterhjem tilknyttet institusjoner. Her er det behov for likebehandling.     
 
Forslaget om å utrede etablering av en egen tolketjeneste for barn i barnevernsaker vurderer vi 
som lite realistisk.  
 
Utvalgets anbefalinger om lovendringer og endringer i forskrifter, rundskriv, retningslinjer og 
veiledere støttes. Det drives i dag viktig fagutviklingsarbeid rundt tiltaksplaner og evaluering av 
barneverntiltak i flere kommuner og i regi av KS.  
 
Forslagene om at fylkesnemnda bør kunne beslutte hjelpetiltak, tilsyn, meldeplikt og 
omsorgsendrende tiltak/motivasjonstiltak ved pålegg til foreldrene støttes.  
 
Utvalgets anbefaling om at det utarbeides et rundskriv som understreker at formålet med samvær 
må være utviklingsfremmende for barnet støttes.  
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Trondheim kommune vil avslutningsvis gi utrykk for utvalgets anbefalinger og forslag vil kreve 
betydelig tilførsel av ressurser og kompetanse til fagfeltet barn og unge og til det kommunale 
barnevernet, og at dette må vurderes grundig i departementets oppfølging av denne offentlige 
utredningen.  
 
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 
Gunn A. Røstad 
kommunaldirektør for oppvekst og utdanning 

Lars Mostad 
seniorrådgiver 
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