Fjeld-utvalget - Barnevernrapport - oppfølging

Utvalg for helse og sosial behandlet saken i møtet 02.11.2020 sak 98/20 og avga
følgende innstilling:
1. Bergen bystyre slutter seg til tiltakene som vurderes som nødvendige og
hensiktsmessige etter funnene som er presentert i Fjeld-utvalget sin rapport, slik de
fremkommer i saksfremstillingen.
2. Bergen bystyret ber byrådet legge frem en sak i løpet av første halvår 2021 med
fremdriftsplan for de vedtak og merknader som ligger til denne saken.
3. Tiltak som ikke finansieres innen tjenesteområde søkes innarbeidet i Handlings- og
økonomiplan 2021-2024.
4. Bystyret ber Kontrollutvalget gjennomføre en forvaltningsrevisjon av barnevernet, med
sikte på å kartlegge:
a. Kompetanse og egnethet av barnevernstjenestens ledere på alle nivå.
b. Tjenestens arbeidsprosesser som myndighetsutøvere og de ulike etaters /avdelingers
arbeidskultur.
c. Vurdere om tjenesten har tilstrekkelig bemanning til å sikre forsvarlig saksbehandling,
oppfølging og veiledning
d. Ansattes kompetanse og faglige forutsetninger
e. Hvorvidt dagens kompetanse er i tråd med behovet knyttet til saksbehandleres
egnethet for å levere tjenester til innbyggere med
i. annet morsmål
ii. kulturell bakgrunn
iii. behov for psykologisk eller nevrologisk hjelp/ekspertise
f. Behov for kompetanse om rusutfordringer og traumeforståelse
g. Barnevernets organisering med kontorer og avdelinger de ulike bydeler, herunder også
hvordan barnevernet samlet sett fremstår som en enhet
h. Om opplæringstilbudet pr i dag, og med de endringer som planlegges, er tilstrekkelig.
i. Om systemer for internkontroll og kvalitetssikring er tilstrekkelige for å forhindre at
alvorlige feil skjer, samt å forstå hvorfor feil skjer.
5. Bystyret ber byrådet gjennomføre en kartlegging av opplæringstilbudet,
etterutdanningstilbud og videreutdanningstilbudet til alle ansatte i barnevernstjenesten.
Dette for at de ansatte deretter, om behov, skal få et tilrettelagt tilbud om utvikling og
støtte, som skal sikre trygghet i utøvelsen som myndighetsutøver.

6. Bystyret ber byrådet sørge for å øke barneverntjenestens flerkulturelle kompetanse og
innføre dialogprosjekt mellom innvandrergrupper og barnevernet. Barnevernstjenesten
må gjenspeile mangfoldet i samfunnet, uavhengig av religion, sosiokulturell bakgrunn,
legning eller funksjonsevne.
7. Bystyret ber byrådet sikre at barnevernstjenesten har en tverrfaglighet, som gir et godt
lærings - og fagmiljø, bl. annet å styrke lederkompetanse og vurdere å øke antall
medarbeidere med spesialisering innen ulike, relevante fagområder.
8. Bystyret ber byrådet forbedre det forebyggende samarbeidet mellom barnehage, skole,
helsestasjonstjenesten, ppt og barne- og familiehjelpen.
9. Bystyret ber byrådet utrede hvordan alle kommunens tjenester rettet mot barn- og unge
kan sikres tilstrekkelig kompetanse, særlig rettet mot sårbare barn og unge.
10. Bystyret ber byrådet utrede en modell som gir barn og/eller foreldre, tilgang på råd og
veiledning når familien er blitt kontaktet av barnevernet.
11. Informasjonsmateriell på rett språk må gjøres tilgjengelig til foresatte fra og med det
første møte med barnevernet. I tilfeller hvor foresatte har et annet morsmål enn norsk,
skal det benyttes kvalifisert tolk. I all kommunikasjon overfor involverte i en
barnevernssak skal det benyttes klart språk.
12. Ved mottak av bekymringsmelding skal barnevernet kontakte barnets foresatte for å
samtale om bekymringsmeldingen. Dersom særlig grunner skulle tilsi at dette ikke gjøres,
må det dokumenteres.
13. Bystyret ber byrådet om å sikre at barnevernstjenestene har rutiner som gir partene rett
og adgang til kontradiksjon. Det at partene holdes orientert om sakens fremdrift, og at
informasjon fra barnevernstjenesten blir formidlet og oppfattet, er en forutsetning for
samarbeid og tillit. Dette er også avgjørende for å sikre at barn og foreldres rettsikkerhet
ivaretas i møte mer barnevernet.
14. Bystyret ber byrådet sikre at barns rett til å bli hørt og barns rett til privatliv, slik det
fremgår av barnekonvensjonens artikler 12 og 16, er en integrert del av
barnevernstjenesten.
15. Bystyret ber byrådet om å rapportere, i alle årlige statusmeldinger, om antall
omsorgsovertakelser, nye fosterhjem og hvor mange som har fått nærmeste familie som
fosterhjem.
16. Bystyret ber byrådet vurdere å etablere en ambulerende barnevernstjeneste, også på
kveldstid.
17. Bystyret ber byrådet legge frem en sak som omhandler barnevernet og hva barnevernet i
Bergen skal være for fremtiden. Formålet med saken skal være å skape en felles
forståelse av utfordringer og målsettinger for tjenesten. Og bystyret ber byrådet vektlegge
god medvirkning mellom politisk og administrativ ledelse, de ansatte og brukestemmene.
18. Avdelinger med høy turnover må rapportere til toppleder/etatsdirektør om årsaken til at
den enkelte slutter, og legge en strategisk plan for å beholde de ansatte de har. Den
enkelte ansatte som ønsker å slutte, tilbys en samtale med avdelingsleder sammen med
tillitsvalgte og mellomleder for å kartlegge årsak til at vedkommende ønsker å slutte, og
muligheter for å få vedkommende til å bli i jobben.
19. Revidere retningslinjene for praktisering av drøftinger på byrådsavdeling for arbeid, sosial
og bolig med den hensikt å sikre tett dialog og felles virkelighetsforståelse mellom de
ulike nivåene i organisasjonen.
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20. Bystyret ber byrådet foreta en gjennomgang av barnevernstjenestens lønns- og
ansiennitetsvilkår. Gjennomgangen skal særlig ta for seg hvorvidt ansatte får lønn etter
kompetanse.
21. Bystyret ber om at byrådet på vegne av Bergen kommunen gir de berørte barn og
familier en unnskyldning for mangelfull saksbehandling og flere konkrete forvaltningsfeil i
barnevernstjenesten i sakene Fjeld-rapporten avdekker.
22. Bystyret ber byrådet kreve at barnevernet i Bergen dokumenterer at de kontinuerlig, og
på eget initiativ, arbeider med å forberede tilbakeføring av barn der det offentlige har
overtatt daglig omsorg. Barnevernet i Bergen må innen utgangen av 1. kvartal i 2021
dokumentere det arbeidet gjort på dette feltet. Barnas hensyn skal veie tyngst. Dersom
det konkluderes med at tilbakeføring ikke er mulig eller ønskelig, skal begrunnelsen
dokumenteres. Dersom det konkluderes med at tilbakeføring ikke er aktuelt, skal det
vurderes og opplyses om dette skyldes feil eller unnfallenhet fra barnevernets side.
23. Bystyret ber byrådet sørge for at barnevernet i Bergen dokumenterer at de kontinuerlig,
og på eget initiativ, arbeider med å utvide samvær for alle foreldre og barn der det
offentlige har overtatt daglig omsorg. Barnevernet i Bergen må innen utgangen av 1.
kvartal i 2021 dokumentere det arbeidet gjort på dette feltet.
24. Bystyret ber byrådet rapportere til bystyret om kommunens barneverntjenestes tilpasning
til Høyesteretts føringer i årlige statusrapporter og ved rullering av planen Bergens barn –
byens framtid. Byrådet skal sikre at barneverntjenesten i Bergen etterlever
bestemmelsene i Barne- og familiedepartementets informasjonsskriv 10. juni 2020.
25. Bystyret anerkjenner at Norge er domfelt i barnevernssaker i Menneskerettsdomstolen i
Strasbourg (EMD), og at Norge dømmes for krenkelsen av Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8 om retten til familieliv, dårlig begrunnelse
og dokumentasjon av årsak til omsorgsovertakelse, manglende arbeid for tilbakeføring av
barn til biologiske foreldre og for få samvær. Bystyret ber byrådet sørge for at
kommunens tjenester forankrer og forbedrer punktene det gjelder og redegjør for det i
årlige statusrapporter, årsmelding og ved rullering av planen Bergens barn – byens
framtid.

26. Bystyret ber byrådet rapportere om hvordan forskning om fattigdom er implementert i
barneverntjenesten i årlige statusrapporter og ved rullering av planen Bergens barn –
byens framtid. Fattigdomsutfordringene må møtes med en samfunnskritisk tilnærming der
kommunen vil gripe fatt i de strukturelle utfordringene. Kunnskap om barn, unge og
foreldres behov skal betone hvordan dårlig økonomi kan føre til stress, psykiske
problemer for både barn og foreldre og begrenser muligheten til å gi en tilfredsstillende
omsorg.
27. Bystyret understreker viktigheten av arbeidsstedet som kompetansearena. Mye av
opplæring og kompetanseutvikling skjer gjennom praksis blant kollegaer på
arbeidsstedet. Graden av kvaliteten på kompetansen og holdninger kan ha positive eller
negative ringvirkninger på eget arbeid, og bidra til avlæring og videreformidling av
ukultur. Dette stiller strenge krav til ledelsen, men er nødvendig.
28. Endring til byrådets tiltaksoversikt punkt 3d:
Byrådsavdelingen innfører bruk av ny teknologi i forbindelse med samtaler med brukere,
for å sikre at man unngår misforståelser og ivaretar brukernes stemmer. Dette kan være
lydopptak eller video. Opptakene tas fra første møte, så sant brukerne godkjenner dette,
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og i alle påfølgende møter mellom Barnevernet og brukerne. Dette vil være
dokumentasjon som kan brukes både i fylkesnemnd og når saksbehandler søker råd og
veiledning. Opptakene følger saken fra begynnelse til slutt.
Merknad
Bystyret etterlyser tiltak som omhandler samarbeid mellom barnevernstjenesten og andre
offentlige organer generelt, og NAV spesielt.
Barneverntjenesten er i dag pålagt å samarbeide med andre offentlige organer, dersom det
kan bidra til å løse barnevernstjenestens oppgaver (Barnevernloven, § 3-2). På samme måte
er også NAV pålagt å samarbeide med andre organer.
Det er ikke alltid gitt om det er barnevernstjenesten eller NAV som sitter med det øverste
ansvaret for å følge opp familier i en sosial eller økonomisk vanskelig situasjon.
Bystyret etterlyser derfor tiltak som tar for seg barnevernstjenestens samarbeid med
andre offentlige organer, spesielt NAV, for å sikre at særlig vanskeligstilte familier følges opp
på best mulig måte.
Utvalg for helse og sosials behandling
Følgende representanter tok ordet:
Hilde Onarheim (H), Tore Landmark (FNB), Diane Alexandra Berbain (SV),
Linn Kristin Engø (A), Christine Henriksen Ødegaard (MDG), Olav Reikerås (Sp)
Marte Joan Monstad (FrP), Turid Birgithe Sveen (UAV) og Håkon Pettersen (KrF).
Forslag fremsatt i utvalget:
Hilde Onarheim (H) fremsatte på vegne av H, A, FNB, MDG, SV, Sp, R, FrP, Kr F og UAV
følgende alternative fellesforslag til punkt 2:
«Bergen bystyret ber byrådet legge frem en sak ila første halvår 2021 med fremdriftsplan for
de vedtak og merknader som ligger til denne saken.»
Olav Reikerås (Sp) fremsatte på vegne av FNB og Sp, følgende endringsforslag til byrådets
tiltaksoversikt punkt 3d:
«Byrådsavdelingen innfører bruk av ny teknologi i forbindelse med samtaler med brukere, for
å sikre at man unngår misforståelser og ivaretar brukernes stemmer. Dette kan være
lydopptak eller video. Opptakene tas fra første møte, så sant brukerne godkjenner dette, og i
alle påfølgende møter mellom Barnevernet og brukerne. Dette vil være dokumentasjon som
kan brukes både i fylkesnemnd og når saksbehandler søker råd og veiledning. Opptakene
følger saken fra begynnelse til slutt.»
Hilde Onarheim (H) fremsatte på vegne av H, A, FNB, MDG, SV, Sp, R, FrP, Kr F og UAV
følgende tilleggsforslag i 18 punkt:
1. Bystyret ber Kontrollutvalget gjennomføre en forvaltningsrevisjon av barnevernet, med
sikte på å kartlegge:
a. Kompetanse og egnethet av barnevernstjenestens ledere på alle nivå.
b. Tjenestens arbeidsprosesser som myndighetsutøvere og de ulike etaters /avdelingers
arbeidskultur.
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c. Vurdere om tjenesten har tilstrekkelig bemanning til å sikre forsvarlig saksbehandling,
oppfølging og veiledning
d. Ansattes kompetanse og faglige forutsetninger
e. Hvorvidt dagens kompetanse er i tråd med behovet knyttet til saksbehandleres egnethet
for å levere tjenester til innbyggere med
i. annet morsmål
ii. kulturell bakgrunn
iii. behov for psykologisk eller nevrologisk hjelp/ekspertise
f. Behov for kompetanse om rusutfordringer og traumeforståelse
g. Barnevernets organisering med kontorer og avdelinger de ulike bydeler, herunder også
hvordan barnevernet samlet sett fremstår som en enhet
h. Om opplæringstilbudet pr i dag, og med de endringer som planlegges, er tilstrekkelig.
i. Om systemer for internkontroll og kvalitetssikring er tilstrekkelige for å forhindre at alvorlige
feil skjer, samt å forstå hvorfor feil skjer.
2. Bystyret ber byrådet gjennomføre en kartlegging av opplæringstilbudet,
etterutdanningstilbud og videreutdanningstilbudet til alle ansatte i barnevernstjenesten.
Dette for at de ansatte deretter, om behov, skal få et tilrettelagt tilbud om utvikling og
støtte, som skal sikre trygghet i utøvelsen som myndighetsutøver.
3. Bystyret ber byrådet sørge for å øke barneverntjenestens flerkulturelle kompetanse og
innføre dialogprosjekt mellom innvandrergrupper og barnevernet. Barnevernstjenesten
må gjenspeile mangfoldet i samfunnet, uavhengig av religion, sosiokulturell bakgrunn,
legning eller funksjonsevne.
4. Bystyret ber byrådet sikre at barnevernstjenesten har en tverrfaglighet, som gir et godt
lærings - og fagmiljø, bl. annet å styrke lederkompetanse og vurdere å øke antall
medarbeidere med spesialisering innen ulike, relevante fagområder.
5. Bystyret ber byrådet forbedre det forebyggende samarbeidet mellom barnehage, skole,
helsestasjonstjenesten, ppt og barne- og familiehjelpen.
6. Bystyret ber byrådet utrede hvordan alle kommunens tjenester rettet mot barn- og unge
kan sikres tilstrekkelig kompetanse, særlig rettet mot sårbare barn og unge.
7. Bystyret ber byrådet utrede en modell som gir barn og/eller foreldre, tilgang på råd og
veiledning når familien er blitt kontaktet av barnevernet.
8. Informasjonsmateriell på rett språk må gjøres tilgjengelig til foresatte fra og med det
første møte med barnevernet. I tilfeller hvor foresatte har et annet morsmål enn norsk,
skal det benyttes kvalifisert tolk. I all kommunikasjon overfor involverte i en
barnevernssak skal det benyttes klart språk.
9. Ved mottak av bekymringsmelding skal barnevernet kontakte barnets foresatte for å
samtale om bekymringsmeldingen. Dersom særlig grunner skulle tilsi at dette ikke gjøres,
må det dokumenteres.
10. Bystyret ber byrådet om å sikre at barnevernstjenestene har rutiner som gir partene rett
og adgang til kontradiksjon. Det at partene holdes orientert om sakens fremdrift, og at
informasjon fra barnevernstjenesten blir formidlet og oppfattet, er en forutsetning for
samarbeid og tillit. Dette er også avgjørende for å sikre at barn og foreldres rettsikkerhet
ivaretas i møte mer barnevernet.
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11. Bystyret ber byrådet sikre at barns rett til å bli hørt og barns rett til privatliv, slik det
fremgår av barnekonvensjonens artikler 12 og 16, er en integrert del av
barnevernstjenesten.
12. Bystyret ber byrådet om å rapportere, i alle årlige statusmeldinger, om antall
omsorgsovertakelser, nye fosterhjem og hvor mange som har fått nærmeste familie som
fosterhjem.
13. Bystyret ber byrådet vurdere å etablere en ambulerende barnevernstjeneste, også på
kveldstid.
14. Bystyret ber byrådet legge frem en sak som omhandler barnevernet og hva barnevernet i
Bergen skal være for fremtiden. Formålet med saken skal være å skape en felles
forståelse av utfordringer og målsettinger for tjenesten. Og bystyret ber byrådet vektlegge
god medvirkning mellom politisk og administrativ ledelse, de ansatte og brukestemmene.
15. Avdelinger med høy turnover må rapportere til toppleder/etatsdirektør om årsaken til at
den enkelte slutter, og legge en strategisk plan for å beholde de ansatte de har. Den
enkelte ansatte som ønsker å slutte, tilbys en samtale med avdelingsleder sammen med
tillitsvalgte og mellomleder for å kartlegge årsak til at vedkommende ønsker å slutte, og
muligheter for å få vedkommende til å bli i jobben.
16. Revidere retningslinjene for praktisering av drøftinger på byrådsavdeling for arbeid, sosial
og bolig med den hensikt å sikre tett dialog og felles virkelighetsforståelse mellom de
ulike nivåene i organisasjonen.
17. Bystyret ber byrådet foreta en gjennomgang av barnevernstjenestens lønns- og
ansiennitetsvilkår. Gjennomgangen skal særlig ta for seg hvorvidt ansatte får lønn etter
kompetanse.
18. Bystyret ber om at byrådet på vegne av Bergen kommunen gir de berørte barn og
familier en unnskyldning for mangelfull saksbehandling og flere konkrete forvaltningsfeil i
barnevernstjenesten i sakene Fjeld-rapporten avdekker.»
Diane Alexandra Berbain (SV) fremsatte på vegne av SV følgende endringsforslag til punkt
1a:
Stryke «i 2031» i setning som gjelder krav til master.
(Begrunnelse: vi trenger ikke å vente 2031. Vi må satse på å betale for kompetansen.)»
Diane Alexandra Berbain (SV) fremsatte på vegne av SV følgende tilleggsforslag 1- 7:
«Tilleggsforslag 1:
Bystyret ber byrådet kreve at barnevernet i Bergen dokumenterer at de kontinuerlig, og på
eget initiativ, arbeider med å forberede tilbakeføring av barn der det offentlige har overtatt
daglig omsorg. Barnevernet i Bergen må innen utgangen av 1. kvartal i 2021 dokumentere
det arbeidet gjort på dette feltet. Barnas hensyn skal veie tyngst. Dersom det konkluderes
med at tilbakeføring ikke er mulig eller ønskelig, skal begrunnelsen dokumenteres. Dersom
det konkluderes med at tilbakeføring ikke er aktuelt, skal det vurderes og opplyses om dette
skyldes feil eller unnfallenhet fra barnevernets side.
Tilleggsforslag 2:
Bystyret ber byrådet sørge for at Barnevernet i Bergen dokumenterer at de kontinuerlig, og
på eget initiativ, arbeider med å utvide samvær for alle foreldre og barn der det offentlige har
overtatt daglig omsorg. Barnevernet i Bergen må innen utgangen av 1. kvartal i 2021
dokumentere det arbeidet gjort på dette feltet.
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Tilleggsforslag 3:
Bystyret ber byrådet rapporterer til bystyret om kommunens barneverntjenestens tilpasning til
Høyesteretts føringer i årlige statusrapporter og ved rullering av planen Bergens barn –
byens framtid. Byrådet skal sikre at barneverntjenesten i Bergen etterlever bestemmelsene i
Barne- og familiedepartementets informasjonsskriv 10. juni 2020.
Begrunnelse og kilde:
Høyesterett har fattet avgjørelser den 27. mars 2020 i tre barnevernssaker hvor dommene
ga konsekvenser for saksbehandlingen i barnevernssaker. Høyesterett har presisert kravene
til barnevernets saksbehandling, særlig når det gjelder vurderinger og begrunnelser i saker
om adopsjon, omsorgsovertakelser og samvær. Byrådet må sørge umiddelbart for at
barneverntjenesten er kjent med hva Høyesterett og EMD har uttalt om hvilke krav retten til
familieliv i EMK artikkel 8 stiller til saksbehandlingen av barnevernssaker etter
barnevernloven kapittel 4. Høyesterett har, innenfor de spørsmål som ble vurdert i
avgjørelsene, konstatert at det ikke er motstrid mellom norsk rett og EMK artikkel 8, men at
det er behov for en justering av praksis i barnevernssaker. Føringene fra Høyesterett er
rettslig bindende og skal følges opp i barneverntjenestens virksomhet, og bystyret ønsker at
det dokumenteres.
Videre om gjenforeningsmålsettingen s. 5 av informasjonsskrivet:
- «Høyesterett fremhever at både etter norsk rett og EMK er den overordnede målsettingen å
oppnå tilbakeføring – gjenforening – av barn og foreldre. Dette innebærer at alle
omsorgsovertakelser i utgangspunktet skal anses som midlertidige. Dette utgangspunktet
skal komme klart frem i avgjørelser om omsorgsovertakelse, ved fastsettelse av samvær og i
adopsjonssaker. Høyesterett skriver blant annet at staten "har en positiv plikt til aktivt å
arbeide for at relasjonen mellom barn og foreldre opprettholdes, og at de kan gjenforenes.
Dette må innebære at myndighetene kontinuerlig følger utviklingen. Samvær og hjelpetiltak
er her viktig." Det avgjørende er at myndighetene gjør det de kan for å oppnå tilbakeføring.»
- s. 6: «Høyesterett har lagt til grunn at samværenes hyppighet og kvaliteten på samværene
har betydning for gjenforeningsmålsettingen ved en omsorgsovertakelse. Samvær skal som
utgangspunkt bidra til å fremme målsettingen om gjenforening, i den grad gjenforening er
aktuelt, se også neste punk»
Barne- og familiedepartementets informasjonsskriv 10. juni 2020:
https://www.regjeringen.no/contentassets/f29d37d4e9e04d8891693415c19e411c/informasjonsskri
v-om-barnevernssaker---nye-retningslinjer-fra-hoyesteretts-om-saksbehandling.pdf
Tilleggsforslag 4:
Bystyret anerkjenner at Norge er domfelt i barnevernssaker i Menneskerettsdomstolen i
Strasbourg (EMD), og at Norge dømmes for krenkelsen av Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8 om retten til familieliv, dårlig begrunnelse og
dokumentasjon av årsak til omsorgsovertakelse, manglende arbeid for tilbakeføring av barn
til biologiske foreldre og for få samvær. Bystyret ber byrådet sørge for at kommunens
tjenester forankrer og forbedrer punktene det gjelder og redegjør for det i årlige
statusrapporter, årsmelding og ved rullering av planen Bergens barn – byens framtid.
Tilleggsforslag 5:
Bystyret ber byrådet innføre nye rutiner der alle kommunens tjenester plikter å vurdere om
det er hensiktsmessig å drøfte bekymringen med foreldrene i forkant av at melding sendes.
(Begrunnelse: Meldinger som sendes uten foreldrenes viten og medvirkning, kan
representere et inngrep i folks privatliv. Når meldingene blir sendt, begynner gjerne
snøballen å rulle, og det settes i gang undersøkelsessak. Det er oppleves som regel svært
belastende for de familiene det gjelder. Kommunens tjenester som sender
bekymringsmelding bør spørre seg i forkant: “Har vi hjulpet nok”)
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Tilleggsforslag 6:
Bystyret ber byrådet rapportere om hvordan forskning om fattigdom er implementert i
barneverntjenesten i årlige statusrapporter og ved rullering av planen Bergens barn – byens
framtid. Fattigdomsutfordringene må møtes med en samfunnskritisk tilnærming der
kommunen vil gripe fatt i de strukturelle utfordringene. Kunnskap om barn, unge og foreldres
behov skal betone hvordan dårlig økonomi kan føre til stress, psykiske problemer for både
barn og foreldre og begrenser muligheten til å gi en tilfredsstillende omsorg.»
Tilleggsforslag 7:
Bystyret understreker viktigheten av arbeidsstedet som kompetansearena. Mye av opplæring
og kompetanseutvikling skjer gjennom praksis blant kollegaer på arbeidsstedet. Graden av
kvaliteten på kompetansen og holdninger kan ha positive eller negative ringvirkninger på
eget arbeid, og bidra til avlæring og videreformidling av ukultur. Dette stiller strenge krav til
ledelsen, men er nødvendig.
Merknad fremsatt i utvalget:
Olav Reikerås (Sp) fremsatte på vegne av FNB og Sp følgende merknad:
«Bystyret etterlyser tiltak som omhandler samarbeid mellom barnevernstjenesten og andre
offentlige organer generelt, og NAV spesielt.
Barneverntjenesten er i dag pålagt å samarbeide med andre offentlige organer, dersom det
kan bidra til å løse barnevernstjenestens oppgaver (Barnevernloven, § 3-2). På samme måte
er også NAV pålagt å samarbeide med andre organer.
Det er ikke alltid gitt om det er barnevernstjenesten eller NAV som sitter med det øverste
ansvaret for å følge opp familier i en sosial eller økonomisk vanskelig situasjon.
Bystyret etterlyser derfor tiltak som tar for seg barnevernstjenestens samarbeid med andre
offentlige organer, spesielt NAV, for å sikre at særlig vanskeligstilte familier følges opp på
best mulig måte.»
Votering:
Innstillingen punkt 1 og 3 ble tiltrådt enstemmig.
Alternativt fellesforslag til innstillingen punkt 2 fra H, A, FNB, MDG, SV, Sp, R, FrP, Kr F og
UAV, fremsatt av Hilde Onarheim (H) ble tiltrådt enstemmig.
Innstillingen punkt 2 fikk 0 stemmer.
Tilleggsforslag punkt 1 – 18 fra H, A, FNB, MDG, SV, Sp, R, FrP, Kr F og UAV, fremsatt av
Hilde Onarheim (H), ble tiltrådt enstemmig.
Tilleggsforslag 1 fra SV, fremsatt av Diane Alexandra Berbain (SV), ble tiltrådt med 10
stemmer (H+FNB+SV+FrP+UAV)
Tilleggsforslag 2, 3 og 4 fra SV, fremsatt av Diane Alexandra Berbain (SV), ble tiltrådt med
11 stemmer (H+FNB+SV+FrP+R+UAV).
Tilleggsforslag 5 fra SV, fremsatt av Diane Alexandra Berbain (SV), fikk 1 stemmer (SV).
Tilleggsforslag 6 fra SV, fremsatt av Diane Alexandra Berbain (SV), ble tiltrådt med 9
stemmer (H+FNB+SV+UAV).
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Tilleggsforslag 7 fra SV, fremsatt av Diane Alexandra Berbain (SV), ble tiltrådt med 10
stemmer (H+FNB+SV+FrP+UAV)
Endringsforslag til punkt 1a fra SV, fremsatt av Diane Alexandra Berbain SV, fikk 4 stemmer
(H+SV).
Endringsforslag til byrådets tiltaksoversikt punkt 3d fra FNB og Sp, fremsatt av Tore
Landmark (FNB), ble tiltrådt med 9 stemmer (H+FNB+Sp+FrP).
Merknad fra FNB og Sp, fremsatt av Olav Reikerås (Sp), ble tiltrådt enstemmig.

Utvalg for helse og sosial behandlet saken i møtet 28.09.2020 sak 86/20 og fattet
følgende vedtak:
Saken utsettes til møte 02.11.20.
Utvalg for helse og sosials behandling
Følgende representanter tok ordet:
Hilde Onarheim (H) og Linn Kristin Engø (A).
Forslag fremsatt i utvalget:
Hilde Onarheim (H) fremsatte på vegne av H følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes til møte 02.11.20.»
Votering:
Utsettelsesforslaget fra H, fremsatt av Hilde Onarheim (H), ble vedtatt enstemmig.
Byrådet behandlet saken i møtet 13.08.2020 sak 240/20
Overskrift side 6 endres fra Kultur til Internkontroll og digitalisering.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
1. Bergen bystyre slutter seg til tiltakene som vurderes som nødvendige og
hensiktsmessige etter funnene som er presentert i Fjeld-utvalget sin rapport, slik de
fremkommer i saksfremstillingen.
2. Byrådet rapporterer årlig om fremdrift og status for de ulike tiltakene.
3. Tiltak som ikke finansieres innen tjenesteområde søkes innarbeidet i Handlings- og
økonomiplan 2021-2024.
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