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De største utfordringene inne BFT for budsjettåret 2022 og HØP 2022-2025 er knyttet til
strukturelle endringer, brukervekst BPA, avvik PPT og Oppvekstreformen.
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Det er vedtatt en eduksjon i rammen på 9,2 mill i 2022, tiltak referert til som “Strukturelle
endringer”.  Reduksjonen kommer i tillegg til reduksjon på 5,5 mill, som følge av nedgang i
fødselstall.

Å redusere tjenester i hjemmet og forebyggende tiltak samtidig som barnevernsreformen trer i kraft
i 2022 virker risikofylt. Formålet med barnevernsreformen er at tidlig innsats, det forebyggende og
tverrsektorielle samarbeidet skal styrkes slik at barn som trenger det, skal få hjelp raskt der hvor de
bor. En direkte konsekvens av en slik reduksjon kan være økte plasseringskostnader siden
reformen innebærer at kommunene skal betale høyere egenandeler for institusjons-, fosterhjems-
og hjelpetiltak som tilbys av Bufetat.
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De siste årene har vi sett en kraftig vekst i antall vedtak om BPA blant barn og unge, og veksten
ser ikke ut til å avta.
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Veksten medfører en stor økning i kostnader knyttet til BPA, som vi ikke ser at kombineres med
reduksjon i kostnader til andre tjenester.

Denne økningen kommer i tillegg til økning i antall brukere på helse- og avlastningstjenesten
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I forbindelse med HØP 2021-2024 ble BFT styrket med 4 millioner kroner for å lukke avvik knyttet
til sakkyndige arbeid på PPT i 2021 (engangsmidler). Kommunalsjefen har derfor besluttet å
ansette 6 faste stillinger i 2021 med virkning fra mars/april.

Oversikten viser at det er kun Heimdal bydel som har en nedgang i antall avvik siden mars 2021.
Situasjonen er bekymringsfull i at flere barn og unge venter på hjelpen i over ett år. Både
ansettelse og opplæring av nyansatte i sakkyndig arbeid er tidkrevende, og nedgang i avvik, som
resultat av styrkingen, blir derfor ikke synnlig før over sommer. Tillitsvalgte uttrykker også en
bekymring knyttet til arbeidssituasjon hos ansatte på dette område og stor risiko for økt sykefravær
fremover.



For å lykkes med endringspraksis i forbindelse med den politiske saken, som foreslår en ny
og helhetlig retning for arbeidet med spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i Trondheim
er det helt avgjørende å videreføre og helst øke styrkingen i 2022.
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Det har lenge vært planlagt for denne reformen og Trondheim kommune har fremdeles ikke
informasjon om hvor stor rammeoverføringen fra staten blir. Dette er kritikkverdig. Hvorvidt
kommunen er godt rustet for å møte denne reformen er i stor grad avhengig av størrelsen på
denne rammen. Det er svært utfordrende å planlegge for reformen når den økonomiske
situasjonen kan innebære at kommunen må redusere sine barneverntjenester kraftig. Reformen
fører også med seg mange oppgaver som ikke dekkes av statlige overføringer. Her kan nevnes en
stor økning av antallet samvær mellom barn og foreldre etter plassering. Det ses på som viktig at
rammeoverføring til kommunen sikres dette område og ikke går til andre formål. Vi antar at
Trondheim kommune etter all sannsynlighet har et høyere kostnadsnivå enn rammeoverføringen
vil dekke. Det høye antallet bekymringsmeldinger samt økt antall akuttplasseringer under
pandemien, kan gjøre denne overgangen ekstra utfordrende for kommunen. Antallet
akuttplasseringer i beredskapshjem økte med 35 % fra 2019 til 2020 og i den samme perioden
økte antallet statlige fosterhjem med 30 %.


