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Behandling:
Samr. som tilrådinga, med slikt tillegg sett fram av Dag Vaagen:
Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandlingar med Ålesund kommune om
fordelingsnøkkel for interkommunal barnevernsvakt på Sunnmøre.
FSK-45/19 Tilråding:
Sande kommunestyre vedtek å slutte seg til ei felles ordning for barnevernsvakt
med Ålesund kommune som vertskommune.

Ordføraren får fullmakt til å signere samarbeidsavtale med hhv Ålesund kommune
og Nye Ålesund kommune jf vedlagte avtaleframlegg.
Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandlingar med Ålesund kommune om
fordelingsnøkkel for interkommunal barnevernsvakt på Sunnmøre.

Rådmannen si tilråding:
Sande kommunestyre vedtek å slutte seg til ei felles ordning for barnevernsvakt
med Ålesund kommune som vertskommune.

Ordføraren får fullmakt til å signere samarbeidsavtale med hhv Ålesund kommune
og Nye Ålesund kommune jf vedlagte avtaleframlegg.
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Vedlegg:
Vedlegg 1 Utredning felles barnevernsvakt

Vedlegg 2 Budsjettforslag 2020
Vedlegg 3 avtale 2019
Vedlegg 4 avtale 2020 framover
Saksopplysningar:
Barnevernloven § 1-1 stille krav om at barn og unge som bur under forhold som
kan vere til skade med omsyn til helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og
beskyttelse til rett tid. Kommunen må derfor organisere barneverntenesta slik at
den kan gi utsette barn nødvendig hjelp og beskyttelse uansett når på døgnet
barnet har behov for det. Barnevernlovens § 4-1 krev at tiltak og tenester etter
loven skal være forsvarlege. Forsvarlegheitskravet er ein rettsleg standard, som
medføre blant anna at tenesta må ha tilfredsstillande kvalitet, ytast i tide, og ha eit
tilstrekkeleg omfang. Regjeringa har sett eit tydelig måt om at alle kommunane skal
ha ein forsvarleg akuttberedskap i barneverntenesten. Vidare vurdera Barne-,

ungdoms- og familiedirektoratet at kravet til forsvarlege tenester i barnevernloven
også medføre at kommunane må ha tilstrekkelig og rett kompetanse tilgjengelig
utanfor ordinær arbeidstid, og at ei slik ordning må være formalisert. God
akuttberedskap krev tilsette som raskt kan vurdere alvorlegheitsgrada når kritiske
situasjonar oppstår, og kva tiltak som er til det beste for barna som står i desse.
Ikkje minst er det avgjerande at slike situasjonar vert løyst på ein mest mulig
skånsam måte, og utan at belastningane vert unødig store for barn og foreldre.
Barneverntenesta i Sande (og på søre sunnmøre) har i dag ikkje ei ordning med
beredskapsvakt utanom kontortid. Det føre til at det er barnevernsleiarane sjølv
som i praksis tek i mot meldingar på ettermiddag, kveld, natt, helger og høgtider.
Det varierer kor mykje det vert teke kontakt, og i dei fleste tilfelle er det politiet som
tek kontakt.
Ålesund kommune søkte i 2018 om skjønnsmidlar for å utgreie ei døgnopa
vaktordning for barneverntenesta, primært for nye Ålesund kommune, men også
med mulig deltaking frå andre kommunar. Den vedlagte rapporten vise ulike
løysingar som har vore vurdert. Konklusjonen er sjølvsagt at ei døgnopen
barnevernvakt vil gi eit lettare tilgjengeleg tilbod for brukarar, innbyggarar og for
samarbeidspartnarar, samt ein betre arbeidssituasjon for tilsette i tenesta.
Den 04.02.19 var alle barneverntenestene på Sunnmøre samla for ein felles
presentasjon av den utgreiinga Ålesund kommune har gjort i samband med ei
mulig felles barnevernsvakt. Tilbakemeldinga frå dei ulike barneverntenestene var
at dei ønska å delta i ei slik felles barnevernsvakt, men at saka måtte leggast fram
for politisk vedtak.
Framlegget til ei felles barnevernsvakt er basert på modell med Ålesund som
vertskommune, og med det må Ålesund få delegert nødvendig mynde frå dei
deltakande kommunar. Oppgåvene til barnevernsvakta er i framlegget omtalt slik:
Ha aktive vakter eller beredskapsvakter dag, kveld, helg og heilagdagar
Ha vakttelefon med ett telefonnummer til Barnevernvakta
Alltid prioritere akutte hendingar føre andre oppgaver.

tillegg skal vakta:
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Sørge for skriving av vedtak om akuttplassering
Sørge for nødvendig rapportering om hendingar til den enkelte kommune
Gi innbyggarane støtte, rettleiing og hjelp til å ta kontakt med andre deler
av tenesteapparatet
Ha dialog, rådgiving og samhandling med det øvrige hjelpeapparatet,
spesielt politiet og Helse Sunnmøre
Ha ansvar for barn som er på gjennomreise og ha kontakt med
heimkommunen
Delta ved tilrettelagte avhør ved kapasitet
Bidra etter tilrettelagt avhør i den aktuelle dagen
Bidra ved hasteflyttingar innanfor barnevernvakta sitt nedslagsfelt

Følgje opp biologiske foreldre etter hasteflytting på flyttedagen
Gi informasjon om Barnevernvakta til ulike samarbeidspartar i kvar enkelt
kommune

Avhalde møter med del ulike barneverntenestene etter behov.

Barnevernvakten har plikt til å rykke ut når det er påkrevd og vil være døgnopen og
fungere som vakttelefon heile døgnet.
l framlegget er det lagt opp til ei arbeidsordning med 2 på vakt som hovedregel i

ein kombinasjon av aktiv vakt på dag/kveld og heimevakt på natt og delvis i
helgane. Døgnopen vakt gir kombinasjon av dag og kveldsarbeid og gjer det mulig
å rekruttere personell. Ordninga føre til ca 6 årsverk i tillegg til 40%
koordinatorstilling.
Teneste vert organisatorisk lagt til verksemd for barnevern i Ålesund kommune
med barnevernsleiar som faglig ansvarleg og verksemdsleiar som
økonomisk/administrativ ansvarleg.

Vurdering og konklusjon:
Barnevernslova §1-4 stille krav om forsvarlege barnevernstenester - herunder
handtering av barn som akutt kjem i situasjonar der dei står i fare for å verte påført
skader på grunn av forhold i heimen. Ei form for beredskapsvakt er derfor påkrevd
for å tilfredsstille krav til forsvarlegheit.
Sande kommune har ikkje personell eller ressursar til å etablere eiga vaktordning.
Ei interkommunal løysning må derfor etablerast. Ei interkommunal løysning med
Ålesund som vertskommune kan vere ei bra løysing også for Sande. Sjølv om ein
del saker/oppgåver kan løysast gjennom samhandling med andre, vil det oppstå
enkeltsaker der beredskapsvakta må forflytte seg ut i «felt» - noko som også ligg
som ein føresetnad i det forslaget som no vert lagt fram.
l forslaget ligg det også inne ei etablering av døgnopen vakttelefon for
barneverntenesta på Sunnmøre. Ein slik fast døgnopen vakttelefon er ei betring av
tenesta for brukarane, samt for barneverntenesta sine samarbeidspartnarar.

Økonomiske konsekvensar for Sande:
Sande har i dag ikkje ei beredskapsordning for barneverntenesta utan om ordinær
arbeidstid.
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Budsjettet for 2020 for ei felles beredskapsordning for Sunnøre er om lag 6,6 mill jf
vedlegg.
Kostnadsdelinga for vaktordninga vert lagt fram med ein fordelingsnøkkel på 30/70
- 30% fast avgift og 70% etter barnetal. Sande kommune sin andel i 2020 vil då
verte om lag slik:
Kommune Ant barn
Andel %
Fastsum
Andel kr
Totalt kr

kr
Sande

467

1,45

67136

152308

219444

Sande kommune sin kostnad pr capita vert vert kr 470,- og Sande vil med dette ha
den høgaste capita-kostanden i samarbeidet.
Sande komme sin andel i inneverande budsjettår vert dekt opp gjennom tildelte
skjønnsmidlar.
Juridiske konsekvensar:
Ein avtale om samarbeid vert i hht til kommunelova § 28b om
vertskommunesamarbeid, og myndighet innan avtaleområdet vert med det å
delegere til vertskommunen i samsvar med kapittel 20, jf. §§ 20-2 og 20-4 i
kommunelova samt i Lov om barneverntenester av 17. juli 1992 nr. 100 § 2-1, 3.
ledd.

Vertskommunen vil ha arbeidsgjevaransvar for dei tilsette i barnevernsvakta, og
med det ha ansvaret for drifta av barnevernvakta. Ansvarlig for daglig drift og leiing
av den interkommunale barnevernvakta er Ålesund kommune ved rådmannen,
men barnevernsleiar blir fagleg ansvarleg.
Administrativ myndighet må delegerast frå rådmannen i samarbeidskommuna til
rådmannen i vertskommuna. På same måte må akuttmynde i barnevernloven
delegerast frå barnevernleiar i samarbeidskommuna til barnevernleiar i
vertskommunen, l tillegg til barnevernadministrasjonens leiar har politijurist mynde
til å fatte akuttvedtak etter Lov om barneverntenester § 4-6, 2.ledd og § 4-25.
Barnevernvakta vil med dette verte ein saksførebuande instans for
påtalemyndigheita i samband med akuttvedtak. Samarbeidskommunane vil ta over
dette ansvaret -og den vidare sakshandsaminga av desse sakene - første virkedag
etter at vedtaket er fatta, inkludert klagebehandling av akuttvedtak.

Rådmannen vil tilrå at Sande kommune deltar i eit samarbeid med felles
barnevernsvakt med Ålesund kommune som vertskommune.

Rådmannen er kritisk til den praksis som er etablert i samband med kostnadsdeling
i interkommunale samarbeid. Den etablerte praksis gir små kommune som Sande
ein vesentleg høgre kostnad pr capita, og ein slik praksis medføre at små
kommunar vil ha avgrensa muligheiter til å delta i interkommunale
samarbeidsordningar.
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Trond Arne Aglen Oddbjørn Indregård
Rådmann plan- og utviklingssjef
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3.0. Oppsummering/avslutning

UTREDNING AV NY BARNEVERNSVAKT FOR ÅLESUND KOMMUNE

FORSLAG TIL BARNEVERNSVAKT FOR NYE ÅLESUND OG FELLES
BARNEVERNSVAKT FOR OMLIGENDE KOMMUNER.
BAKGRUNN / INNLEIING
Barnevernvakten har tradisjonelt vært barnevernets forlengede arm inn mot politiet og har
ofte vært lokalisert i tilknytning til politiet sine lokaler. Dette for å forenkle og sikre
kontakten mellom barnevemvakten og politiet. Barnevernvaktene sine oppgaver har blant
annet vært å bistå politiet når de avdekker situasjoner der barn/ungctom/foreldre har behov
for hjelp. Barnevernvakten tar mot for henvendelser fra alle, både andre offentlige etater og
private.

Den første barnevemsvakten ble etablert i 1985 som en fast avdelingen innen barnevernet i
Oslo kommune. En av målsettingene den gangen var å bryte gjensidig mistro, som
vanskeliggjorde felles innsats, i forhold til barn og unge. Etter dette har mange kommuner
etablert barnevernsvakter. Bamevernvakten t Ålesund ble etablert i begynnelsen av 1990
tallet, først etter en modell der tilsette t barneverntjenesten delte på akuttberedskapen, l
1998 ble vakten organisert slik den er i dag, med egne tilsette i fast turnus. Det er fire fast
tilsette med til sammen 80 % stilling, som går l en fire ukers turnus, med åpningstid fra kl
1630 til kl. 0200 på hverdager, og døgnåpen fra fredag kl 1630 til natt til mandag kl, 0200.
(nova rapport 5/2009 og Vivian Dyb si utreding om barnevernsvakt)
Bufdir har i brev av 11.06,16 tit kommunene klargjort at kommunene skal ha en formell
organisering av barnevernet/ som sikrer en forsvarlig tjeneste, også utenom kontortid.
Bufdir har formulert følgende i forhold til kravet om tilgjengelighet; «En bakvaktsordning må
være formalisert slik at noen har ansvar for å bidra til barneverntjenestens kompetanse, og
samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom det oppstår en alvorlig situasjon utenfor
kontortid. En ordning som baserer seg på at bamevernleder eller ansatte l varierende grad
kan kontaktes på private telefonnummer l krisesituasjoner er Ikke en forsvarlig organisering
av barneverntjenestens akuttberedskap.»
Kravet om døgnkontinuerlig tilgjengelig barnevern er foreslått tatt direkte inn i lovteksten i
forslag til ny barnevernlov,
Barnevernloven § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får nødvendig hjelp og omsorg
til rett tid». Dersom det oppstår en akutt krise rundf et barn, eller et barn blir utsatt for grov
omsorgssvikt, vil «rett tid» være både kveld, natt, helg og høytider, l barnevernloven § 1-4
har kommunen krav om å gi forsvarlige tjenester,

l. OM UTREDNINGEN
1.1 Mandat
Mandatet tar utgangspunkt i søknaden til Fylkesmannen om skjønnsmidler til utreding av en
barnevernsvakt, som er åpen 24/7, fortrinnsvis en interkommunalvakt for området.

Sitat fra søknaden:
«Prosjektleder skal utrede ulike alternativer for en slik vaktordning med bemanningsplan,
tumusordninger, kombinasjon med andre stillinger og arbeidsoppgaver og størrelse på
geografisk område. Det må tas kontakt med de kommunene som skal bli Nye Ålesund, men
også med andre kommuner på Nordre Sunnmøre for å sjekke ut hvilke som vil delta l
samarbeidet omring ny barnevemsvakt.» (Fra søknaden til Fylkesmannen)
1.2 Informasjons-kilder
For å få en oversikt over hvilke behov og ønsker de ulike samarbeidsparter og brukere av
vakten har, er det l prosjektperioden gjennomført samtaler med:
> Barneverntjenesten l Ålesund
> Storfjorden barneverntjeneste
> Haram barneverntjeneste
> Stranda barneverntjeneste
> Sykkylven barneverntjeneste
> Barnevernsvakta i Ålesund
> Ressursbasen i Ålesund
> Politiet/Barnehuset i Ålesund

> Akutt psykiatrisk avdeling, Ålesund sykehus
> UPS (barne- og ungdomspsykiatrisk sengepost)
> Legevakta
> Overgrepsmottaket
> Krisesenteret
> Barneverntjenestene i Ørsta/ Volda, Ulstein, Hareid, Hornindal, Herøy, Sande og
Vanylven.

> Arbeidsgruppen l forhold til organiseringen av barneverntjenesten i Nye Ålesund
Det ble sendt ut et intervju skjema før vært intervju, slik at informantene var forberedt til. •
samtalen.
1,3 Kontakt med andre kommuner.

l arbeidet med utredningen har det vært kontakt med Ørsta, Volda, Ulstein, Hareid,
Hornmdal, Herøy, Sande og Vanylven. De er i en prosess med å vurdere hvordan de skal
etablere barnevernsvakt, l tillegg har det vært telefonisk kontakt med Stranda, Sykkylven, og
Sula, som i dag samarbeider om en interkommunal vaktordning.
1.4 Avgrensing av utredningen;
Utredningen tar utgangspunkt i de fem kommunene, som skal bli Nye Ålesund. Formålet er å
etablere en felles vaktordning.
De andre omliggende kommunene vil bli informert om arbeidet og få tilbud om å delta på en
felles barnevernsvakt,

2. STATISTISKE FORHOLD
2.1 Avstander
Avstander i vårt fylke kan være en utfordring i forhold til fergetlder som kan medføre en del
venting, Barnevernsvakten har ikke samme krav til utrykningstid som politi/ lege og
brannvesen. Avstandene i Nye Ålesund er det til dømes fra Ålesund sentrum og til Sandøy
mellom l time og 50 min til 2 timer og 20 min ålt etter hvilke ferge en tar. På kveld og natt
vil det ta lengre tid på grunn av at det går sjeldnere ferger.
l forhold til omliggende kommuner er det Vanylven som ligger lengst borte. For
barnevernsvakten vil det ta en dag i forhold til tur/retur og på kvelds- og nattestid vil det ta
lengre tid.

Mye av arbeidet til barnevernsvakten kan gjøres gjennom telefon, men i de situasjonene det
er påkrevet med utrykning vil det være tidkrevende å reise til de mest fjernt liggende
kommunene, og utrykningstiden kan i verstefall bli oppimot tre timer.

Z.2 Befolkning pr 2. (vartal 2018 (tall fra SSB)
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Omfang av barneverntjenesten

2.3 Meldinger (statistikk fra Fylkesmannen)

|®i|%i|ii©|g|%%
Haram

Sandøy
Skodje
Ørskog
Ålesund

63
3
53
23
398

64
7
42
23
388

a%8SMS@tiii%^v;
82
7
38
12
422

SS8SSSS':£3Ssås

f^^s!8?^^siS3:^S!'K^.

ysissasåfss^twsff.s^s

Giske
Stranda
Sula

Sykkylven
Norddal
Stordal

^iSSiSSffysSSB§sS

34
20
45
35

106
42
106

77

8
8
ala'i?saMi'3^i;s:;^.^^^

22
6

gl

'3&&SSiSSiSSfsS!W

76
31
110
76

8
14
WSWåSS§si&SS!8il
SSSSsSIISSiSSESS!

^^S^^t^^^^S,:!;:?%i^;%':?^: ;T^^;I

Hareid

Herøy
Sande
Ulstein
Vanylven
Volda

Ørsta

28
34
15
51
11
66
29

66
78
25
75
37
75
58

l^ggl^g^lljfiggg

63
93
21
66
40
64
102

2.4 Statistikk fra barnevemsvakten i Ålesund

§||ig||gg®IijiåBa%j|ai<®".''"??wl:::lT^l '•SSE&. a(ilc'jg MB6S3"
490
389

Antall rapporter totalt
Antall utrykninger

285

45

220
11
28

117

195
66

Av disse med politi
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Henvendelser fra andre kommuner
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2.5 Oversikt over tilrettelagt avhør i kommunene i Nye Ålesund (statistikk fra Barnehuset)

Ålesund
Skodje
Ørskog

53
o
8
o
o
17
o

Stordal
Nordal
Haram

Sandøy

50
2
o
l
l
6
3

2.6 Stillinger i barneverntjenesten i Ålesund og omliggende kommuner (Statistikk fra
Fylkesmannen første halvår 2018)
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o
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7.5_

l,0_
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9,24

1^_

Vanylven

Fagstillinger, Antall stillingshjemler på kontaktpersoner i barneverntjenenesten.
Kontaktpersonene er de som har ansvaret for gjennomføringen av saksbehandlingen i
barneverntjenesten.

Tiltaksstlllinger 251: Stillinger som er tilknyttet barneverntjenesten i forhold til å utøve

frivillige hjelpetiltak l hjemmet etter § 4-4
Tlltaksstillinger 252: Tiltaksstillinger som er knytt til barneverntjenesten og til barn som ikke
bor hjemme,

3. ORGANISERING AV BARNEVERNTJENESTEN
Hvordan barneverntjenesten skal organiseres etter sammenslåingen 2020 er pr nå ikke
besluttet.

Barneverntjenesten i Ålesund er organisert i undersøkelsesteam, tiltaksteam og
omsorgsteam, der hvert team har en fagkoordinator. Vi har i tillegg kontorfaglig gruppe,
Barnevernleder har det øverste ansvaret.

4. GENERELT OM BARNEVERNVAKT
Barnevernvakten har som oppgave å ivareta barns behov for hjelp og bistand i kriser og
akuttsituasjoner. De fleste vaktene har åpent etter kontortiden til barneverntjenesten. Det
er noen få vakter, som har åpent hele døgnet.
Ved henvendelser vil barnevemsvalrten vurdere hvilken hjelp og eventuelt bistand/som
trengs, ut fra et barnevernfaglig perspektiv. Barnevernsvakten vil også kunne vurdere
situasjonen ut fra kriteriene i Lov om barneverntjenester. Henvendelsene til
barnevemsvakten lar seg stort sett løses med råd og veiledning på telefon eller ved
hjemmebesøk, Det er få henvendelser som fører til hasteflytting av barnet.
Det er ofte foreldre/ barn eller noen l barnet sitt nettverk, som kontakter barnevernvakten
med bakgrunn i en bekymring/situasjon. Barnevemvakten kommer også i kontakt med barn
og foreldre gjennom samarbeidsparter som politi, sykehus, legevakt osv. Ofte blir oppdraget
til barnevernsvakten generert ved at barneverntjenesten melder fra om behov for
oppfølging etter arbeidstid eller i helger. Dette kan til dømes være i situasjoner der det er
behov for tilsyn eller oppfølging etter tilrettelagt avhør,
4.1 Vedtaksmyndighet
Det er bamevernleder og dens stedfortreder ved barnevernleder fravær, som har
vedtaksmyndighet etter Lov om barneverntjenester. l tillegg kan påtalemyndigheten fatte
vedtak etter de paragrafene som regulerer hasteflyttinger i Lov om barneverntjenester det
vil si § 4-6,2 ledd og § 4-25. Mange barnevernvakter er organisert/ som en saksforberedende
Instans for påtalemyndigheten i de situasjonene der en må fatte hastevedtak.
Påtalemyndigheten har ikke mulighet til å fatte vedtak etter Lov om barneverntjenester § 48, forbud mot flytting, det er bare barnevernleder som har myndighet til å fatte vedtak etter
denne paragrafen.

l forslaget til ny barnevernslov er det foreslått at påtalemyndigheten ikke skal kunne fatte
hastevedtak. Det er foreslått at det bare er leder for barneverntjenesten og dennes
stedfortreder/ som skal ha denne fullmakten, uten mulighet til å delegere den til andre.
(NOU 2016:16) Trolig vil ikke forslaget om delegering av vedtakskompetanse bli vedtatt slik
det foreligger pr i dag. Bakgrunnen for dette er at en slik ordning vil føre til at
interkommunalt samarbeid ikke kan gjennom førest, og at en vaktordning da bare kan bestå
av en barnevernleder og dennes sin stedfortreder.

Et annet argument for at ordningen med påtalemyndigheten skal ha mulighet til å fatte
hastevedtak er at dersom barneverntjenesten sin leder fatter vedtak om hasteflytting på et
barn på gjennomreise, kan det være situasjoner der gjennomreise kommunen får ansvar for
barnet i ettertid, og Ikke bostedskommunen.
Utredningen tar utgangspunkt i dagens ordning, som uansett vil gjelde en lang periode
fremover.

4.2 Informasjon fra samarbeidspartnere;
l kontakten med de ulike informantene kommer det frem at samarbeidspartnere og brukere
av vakta opplever at de har god nytte av barnevernsvakta når de tar kontakt/ og at
samarbeidet fungerer godt. l kartleggingen har det kommet frem at informantene opplever
at der er behov som ikke er dekt av vakta slik den er organisert i dag, og at det er et ønske
om at vakta skal utvide tjenestetilbudet,
Følgende innspill/spørsmål kom frem i samtalene med Informantene;
> Ett felles telefonnummer til barnevernvakten dersom den har ansvar for flere
kommuner.

> Barnevemsvakta bør ha kompetanse/kunnskap om hvem som skal kontaktes videre,
og eventuelt formidle kontakt videre i hjelpeapparatet,
> Barnevemsvakta utvider åpningstiden til også å gjelde dagtid.
> Ønske om å bruke vakta som drøftingspartner, hjelp til å ta beslutninger når en er
usikker på barnet sin situasjon. Hjelp til å sortere, og ha barneperspeldvet i
diskusjoner.
>• Ønske om uformelle diskusjoner, ikke for mye byråkrati. Nytte vakta som en
rådgivende funksjon.
> Ønske om ett tettere samarbeid med bamevernsvakta, felles møtepunkt, mer
informasjon om barnevernsvakta
> Barnevernsvakta bør være knytt opp til barneverntjenesten på dagtid. Det bør vaere
det samme om en snakker med vakta eller barneverntjenesten
> At barnevemsvakta kan knyttes opp mot ivaretakelsen av søsken/pårørende i
akuttsituasjoner der et barn/voksne blir akutt innlagt.
> Samarbeidspartnere har behov for tilbakemelding etter de har vært i kontakt med
vakta.

> Bamevernvakta er en viktig i forhold til å ivareta flerfagligheten.
> Ønske om ett felles forpliktende samarbeid med bamevernvakten.
> Behov for observasjoner over lengre tid på ettermiddagstid/helg

> Tilsyn over lengre tid
> Enkle rustester
> Oppfølging av foreldrene etter en hasteflytting
> Akutt-team for å hindre hasteflytting,
> Det vanskeliggjør samarbeidet at den som har hatt vakt ikke kan nås på dagtid.
>• Barnevernvakten kan være deltakende i akuttsituasjoner
> Barnevernsvakta bør være nærere knytt til barneverntjenesten, hadde vært en styrke
å kunne drøftet mer med dem
> Fast møtepunkt mellom barneverntjenesten og barnevernsvakta
> Kan vakta være en del av et mottak/avklaring av meldingsteam?
> Vanskelig å vite hvem som har vakt
> Informasjon om ulike hendelser kan glippe når barneverntjenesten og vakta ikke
treffes.

> Viktig med overlappende åpningstider.
> Kan barnevemvakten være en del av kriseteamet i kommunen? Eller kriseteamet
være en del av barnevemvakten?
> Kan bamevernsvakten ha en rolle i tilrettelagte avhør?
> Kan vakta brukes ved fare for sprekk/krlse l fosterhjem?
> Viktig at barnevernvakta er lett tilgjengelig
> Vanskelig å vite for samarbeidsparter hvilke kommune som har barnevernsvakt og
hvor de eventuelt skal ringe
> Fordel om det hadde vært en vakt for hele distriktet
> Hadde vært en fordel om vakten var tettere knytt til politiet.
> Politiet (forebyggende) jobber på dagtid, og er avhengig av at barnevernsvakta

jobber på dagtid for å ha et samarbeid
> Nærhet til vakta er avgjørende for å få til et godt samarbeid
> Samarbeid mellom politiet og vakta i bekymringssamtaler med barn og unge.
>• Utarbeide en formell samarbeidsavtale mellom vakta og politiet (ala krisesenteret.)
> Det er uhensiktsmessig at det bare er en på vakt.
> Kan barnevernsvakta i større grad samarbeide med konfliktrådet?
l samtalene kom det frem noen likelydende ønsker. Helsesunnmøre, Krisesenteret og politiet
gir tydelig uttrykk for at de ønsker et telefonnummer de kan ringe til l akutte situasjoner.
Informantene uttrykte også et behov for en barnevernsvakt som er åpen på dagtid både i
forhold til tilgjengelighet og på grunn av muligheten for ett tettere samarbeid.
Det er et uttrykt ønske om et tettere samarbeid og mer informasjon om barnevernsvakten.

5. EKSTRA OPPGAVER SOM KAN ORGANISERES UNDER EN AKUTTAVDELING MED
BARNEVERNSVAKTEN
l informasjonsinnhentingen kom det frem at flere brukere og samarbeidsparter har behov,
som ikke blir dekket av barnevernsvakten, slik den er organisert i dag. Det kom også frem

synspunkter på organiseringen av barnevernsvakten/ og hvilke oppgaver vakten kan ha/ som
vil lette hverdagen til kontaktpersonene i barneverntjenesten.
Hvilke tilleggsoppgaver som kan legges til barnevernsvakten vil være avhengig av hvordan
vakten blir organisert, Noen av oppgavene vil ikke vakten kunne ivareta uten at den blir
utvidet i forhold til personal og åpningstider.
5. l Tilsyn
l saker hvor det er høy bekymring for barns omsorgssltuasjon kan barneverntjenesten
gjennomføre tilsyn, uanmeldt eller avtalt, Det kan gjøres som ledd i en undersøkelse, eller at
foreldrene har samtykket til tilsyn, som hjelpetiltak. Formålet er ofte kontroll eventuelt
vurdering av barnet sin omsorgssituasjon.

Barnevernsvakten i Ålesund har i dag tllsynsoppdrag for barneverntjenesten l kortere
perioder. Barneverntjenesten uttrykker at det er viktig at barnevernsvakten har denne
oppgaven, og det er ønske om at tilsynene kan være mer omfattende.

Dersom det kommer et akutt oppdrag, må tilsynene utsettes.
5.2 Tilsyn under samvær med biologiske foreldre
Når barneverntjenesten får omsorgen for ett barn har barneverntjenesten ansvar for å
organisere og legge til rette for samvær mellom fosterbarn og biologiske barn. l
Fylkesnemnda ogTingretten beslutter ofte at samværene med biologiske foreldre skal
gjennomføres med tilsyn. Vanlig praksis hos barneverntjenesten har da vært å engasjert en
tilsynsfører for å gjennomføre tilsynet under samvær.
Barneverntjenesten i Ålesund v/omsorgsteamet har pr l dag (26,09,18) til sammen 869 timer
med tilsyn i forbindelse med samvær mellom fosterbarn og biologiske foreldre, l dette
tlmeantallet er ikke rapportskriving og reiser Iberegnet, l tillegg kommer samværene mellom
barn og foreldre etter en hasteflyttlng. Samværene gjennomføres ofte i den kommunen
barnet er bosatt.

Buf-dir presiserte i en uttale av 30.04.18 der det blir vist til et brev av 20-oktober 2017 fra
Departementet at kommunen Ikke kan delegere eller legge utøvelse av offentlig myndighet
etter barnevernloven til private aktører uten hjemmel i lov. Direktoratet vurderer at det også
må foreligge hjemmel l lov for at oppgaver som etter loven er lagt til den enkelte kommune,
og som innebærer offentlig myndlghetsutøvelse, kan delegeres eller legges til en annen
kommune eller statlig virksomhet. En slik oppgave kan kun overføres til en annen kommune
må være gjennom et vertskapskommunesamarbeld Jf. Kommuneloven § 28-1 a -28-1 k
Det betyr l praksis at barneverntjenesten ikke har mulighet til å ha eksterne tilsynsførere for
å gjennomføre tilsyn under samvær, og at det er tilsette i barneverntjenesten som har den
nødvendige kompetansen til den type offentlig myndighetsutøvelse.
Samværene blir stort sett gjennomført i helger og på kveldstid, sjelden på hverdager og i
normalarbeidstiden.

Presiseringen om at det bare er tilsette i barneverntjenesten, som kan gjennomføre tilsyn
under samvær, vil medføre en vesentlig tilleggsoppgave for kontaktpersonene i tjenesten.
Dette er oppdrag, som er planlagt l god tid, og som vil medføre en del reising utfra hvor
samværet skal finne sted, Denne typen tilsynsoppdrag kan ikke avlyses på grunn av en
akuttsltuasjon,
Dersom tilsyn under samvær skal være en del av barnevernsvakten sine oppgaver/ må

vakten utvides, og det må legges til rette for at deler av vakta har mulighet til å gjennomføre
planlagte arbeidsoppgaver, som til dømes tilsyn i forbindelse med samvær,
Ett alternativ er at barnevernvakten blir kontaktet dersom det blir påkrevet å avbryte
samværet, og det er nødvendig med myndighetsutøvelse etter Lov •om barneverntjenester,
Barnevemvakten kan da bistå med den barnevernfaglige vurderingen, og eventuelt avbryte
samværet,

5.3 Enkel rus-kontroll

Når barneverntjenesten iverksetter tilsyn kan en av årsakene være mistanke om rusbruk hos
en, eller begge av foreldrene. Rus er vanskelig å avdekke, og ofte ender det med påstand
mot påstand. Dersom barnevernsvakten hadde hatt mulighet til å gjennomføre frivillig
ruskontroll ville dette kunne bidra til avklaring av mistanker. Denne type ruskontrollen vil
ikke være gyldig, som bevis i rettsvesenet.
5.4 Ansvar for alle akutte henvendelser også på dagtid.
Barneverntjenesten er mottaker av akutt-henvendelser på dagtid, noe som kan medføre et
omfattende arbeid for kontaktpersonene, og det planlagt arbeidet må vike. Dette er en del
av hverdagen til kontaktpersonene l barneverntjenesten.
l informasjonslnnhentingen kom det frem behov for et tydeligere system i forhold til
akutthenvendelser. Informanter som forholder seg til flere kommuner ønsker en instans å
henvende seg til ved akutte hendelser. Flere informanter utrykker et ønske om at det skal
være ett telefonnummer til barnevernet/barnevernvakten ved akutte forespørsler uansett
hvilke tid på døgnet den akutte situasjonene oppstår.
Ved en slik organisering vil deler av det uforutsette arbeidet bli systematisert, og plassert
hos noen som har dette som hovedoppgave, og det vil lette kontaktpersonene sitt daglige
arbeid.

5.5 Mottaksfunksjon for mottak og vurdering av meldinger
Barnevernsvakten kan være en del av mottaksfunksjonen av meldinger i barneverntjenesten
l Ålesund og etter hvert Nye Ålesund. Da vil alle henvendelsene til tjenesten bli samlet, og
en kan gjøre de nødvendige avklaringene og vurderingene før meldingen eventuelt blir
oversendt til undersøkelse.
De akutte henvendelsene vil da bli behandlet av det samme teamet.
5.6 Veiledning i konfliktsaker
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Erfaringer fra bamevernsvakten i Ålesund og andre barnevemsvakter viser at mange tar
kontakt ner det oppstår en konflikt - enten en foreldrekonflikt/samværskonflikt, eller
konflikt mellom barn/ungdom og foreldre. Barnevern vakten kan gi veiledning i forhold til de
utfordringene som har oppstått der og da. De kan forsøke å mekle frem midlertidige
løsninger, og gi råd om hvilke Instanser som kan bistå videre.
Barnevernvakten vil vurdere om konflikten er så belastende for barnet at det trengs bistand
etter Lov om barneverntjenester/ eller om det er andre instanser som bør følge opp familien.
Dette er en oppgave barnevernvakten i Ålesund også har i dag.
5.7 Bistand under tilrettelagt avhør av barn og unge/følge heim etter avhør
Det er politiet som beslutter og iverksetter tilrettelagt avhør av barn. Barneverntjenesten sin
rolle era bidra med et bamevernsfagligperspektiv på avhørsdagen og eventuelt ta
beslutningen om hasteflytting.
Barneverntjenesten bruker mye ressurser på tilrettelagt avhør, og på avhørsdagen kan 2-4
kontaktpersoner ha arbeidsoppgaver som har sammenheng med avhøret,
Tilrettelagte avhører er ofte organisert på kort varsel, og kontaktpersonene må avlyse andre
avtaler noe som medfører mye ekstra arbeid for de det gjelder, og frustrasjon fra foreldre og
barn som får avtalen sin endret.
Barneverntjenesten møter ofte barn og foreldre for første gang på avhørsdagen. Etter
avhøret blir det gjennomført samtaler med foreldrene, og i mange saker er
kontaktpersonene med barnet hjem etter avhsziret. Dette kan medføre lange arbeidsdag for
kontaktpersonene,

l informasjonsinnhentingen har det kommet frem bekymring for om bamet/familien blir
tilstrekkelig fulgt opp avhørsdagen, og dagene l etterkant. Dette gjelder både for de
familiene der barnet blir plassert, og for de familiene der barnet kommer hjem etter avhør.
Ansvaret for tilrettelagt avhør kan legges til barnevernsvakten, dersom vakten blir utvidet til
å være åpen på dagtid. Det kan eventuelt være i et samarbeid med kontaktpersonene slik at
det er en naturlig overgang fra kontaktpersonene til barnevernsvakten.
l dag får ofte barnevernsvakten oppdrag om å gjennomføre tilsyn i hjemmet avhørsdagen,
og dagen i etterkant. Familien har ett stort behov for bearbeidelse og debrlfing etter
avhørsdagen, og samstundes kan barneverntjenesten være urolig for situasjonen til barnet i
hjemmet.

Dersom barnevernsvakten blir utvidet kan de i større grad bistå barneverntjenesten på
avhørsdagen og bidra til at barnet og familien får en bede mulighet for debriflng i ettertid.
5.8 Bistand i saker med barn og unge som er tilhørende i andre kommuner
Barn og unge som oppholder seg høyst midlertidig i kommunen/reglonen/ og som treng
akutt bistand kan ivaretas av barnevernsvakta. Når barn har fått akutt bistand kan saken
overføres til hjem-kommunen. Barn på gjennomreise eller med høys midlertidig opphold i
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regionen/byen vil sikres hjelp, samtidig som barneverntjenesten ikke kommer i en situasjon
hvor de må overta saken i tilfeller hvor det kreves inngripen og vedtak.
Det kan være situasjoner der en annen barneverntjeneste har behov for bistand både på
dag- og kveldstid i saker
5.9 Barnevernsfaglig bistand til politiet
Det er viktig at barnevernsvakten har et tett samarbeid med politiet, og det bør etableres ett
fast samarbeid/samarbeidsmøte mellom barnevernsvakten og politiet. Barnevernsvakten
bør kunne være med politiet på oppdrag der politiet kjenner til at der er barn som mulig kan
befinne seg i en vanskelig situasjon. De kan til dømes være med l forhold til vold i nære
relasjoner, husransaketser eller planlagte pågripelser l hjem hvor det oppholder seg barn.
Barnevernvakten kan også delta i bekymringssamtale med barn/ungdom sammen med
politiet.
5.10 Bistand ved hasteflytting
Hasteflyttinger av barn er en svært ressurs krevende situasjon for barneverntjenesten. Ved
hasteflytting kan bamevernsvakten til dømes ha ansvaret for kontakten og oppfølgingen av
foreldrene umiddelbart etter hasteflyttlngen. Departementet presiserer at
barneverntjenesten har ansvar for å følge opp foreldrene sin situasjon kort tid etter en
hasteflytting. (Se vedlegg) Dette kan være en aktuell oppgave for barnevernvakten. Det kan
også være situasjoner der barnevernsvakten overtar arbeidet etter arbeidstid, og
gjennomfører selve hasteflyttingen.
5.11 Akutt-team

Barneverntjenesten har fått mye kritikk for at for mange barn blir hasteflyttet, ofte til
ukjente beredskapshjem. Barneverntjenesten i Ålesund har overtid diskutert muligheten for
å etablere et akutt-team, som kan gå inn i familier der barnet står i fare for å bli hasteflyttet.
Akutt-teamet sin oppgave vil blant annet være å sikre barnet sin situasjon fram til
barneverntjenesten har fått avklart omsorgssltuasjonene til barnet. Det er naturlig å tenke
at et slikt akutt-team blir en del av barnevemsvakten.
Barneverntjenesten har ansvar for å følge med på foreldrene sin situasjon etter en
akuttplassertng og eventuelt formidle kontakt til andre hjelpetjenester. Dette er en oppgave
som kan ligge til et akutt team. l tillegg kan et akutt-team detta på akutte samtaler på
legevakta, voksenpsykiatrisk, UPS, politiet osv.
5.12 Samtaler med fosterforeldre/fosterbam ved fare for sprekk/akutt krise
Mange fosterhjem har store utfordringer og har behov for råd og veiledning etter ordinær
kontortid. Det hender at fosterforeldre/fosterbarn kontakter barnevernsvakten i dag, men
dette er ikke et tilbud som er markedsført og godt kjent. Det kan ha en forebyggende effekt
dersom barneverntjenesten og barnevernsvakten kan ha et tettere samarbeid i forhold til de
fosterhjemmene som står i fare for å sprekke, eller som opplever en krise.
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5.13 Informasjon til skole/barnehage og andre samarbeidspartnere
Samarbeidspartene har et stort behov for informasjon om barneverntjenesten og
barnevernsvakten. Dersom det blir besluttet å utvide vakten eller at vakten blir en
interkommunaltjeneste er det viktig å informere om tjenesten, og Innarbeide bruken av
tjenesten. Det er viktig at barnevemsvakten er alrtiv og oppsøker aktuelle samarbeidsparter i
forhold til informasjon. Dette vil ikke være mulig i noen særlig grad uten vakten blir utvidet
til også å være åpen på dagtid.
5,14 Faste møter med barneverntjenesten, politiet og eventuelt andre
samarbeidspartnere.

Både kontaktpersonene l barneverntjenesten og andre samarbeidsparter gir uttrykk for afrde
savner faste møter med bamevemsvakten. Det ville være en faglig styrke om det var rom for
flere drøfter og felles treff punkt i forhold til enkeltsaker. Det er også en kvalitetssikring
dersom bamevernsvakten har mulighet til å delta på overlappingsmøter med
kontaktpersonene.

6. ORGANISERING AV NY BARNEVERNSVAKT
6.1 Organisering i dag
Barnevernsvakten l Ålesund er i dag organisert under barneverntjenesten med
barnevernleder som nærmeste leder, og har kontor på politihuset, Barnevemleder har faste
personalmøter med vakten, men der er ikke noe formelt samarbeidsfora med
barneverntjenesten eller andre. Bamevernvakten har l stor grad hjemmevakt/ dersom de
ikke .er på utrykning.
Informantene oppgir at de opplever et godt samarbeid med vakten i enkeltsaker, men
ønsker at det hadde vært mer kontakt, og at det er en svakhet at det ikke er rom for
fellesmøter. Det er et ønske om at vakten l større grad skal ha mulighet til å være mer aktiv,
og delta i ulike samarbeidsfora. Det er også uttrykt et ønske om at vakten skal overta noen
av kontaktpersonene sine oppgaver i forhold til akutte situasjoner.
6.2 Tilbud om vaktsamarbeid til andre kommuner
Dersom vakta skal tilbyes til andre kommuner bør det organiseres som et
vertskommunesamarbeid med Ålesund som vertskommune. Dette gjelder også for de
kommunene som vil bli Nye Ålesund kommune frem til sammenslåingen i 2020,
6.3 Organisering med vertskommune:
Vertskommunemodellen er hjemlet l Kommunelovens kapittel § 5 A, og formålet er utvikling
av samarbeid mellom kommunen om lovpålagte oppgaver, og utøvelse av kommunal
myndighet. Med bakgrunn i at barnevern er en offentlig tjeneste hvor det utøves offentlig
myndighet, må samarbeidet utformes etter vertskommunemodellen, (§§ 28-1)
Vertskommunen vil ha arbeidsgiveransvar for de tilsette, og har ansvaret for driften av
bamevernvakten,
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7. DRIFT AV BARNEVERNVAKT
7.1 Kompetanse:

l barnevernvakt arbeid er det viktig med spesifikk kompetanse og Interesse for akuttarbeid, l
tillegg er det viktig med kunnskap om traume, krise, evne til stresshandtering og kunnskap
om psykisk helse l forhold til både barn og voksne,
Det er viktig med et godt barnevernsfaglig perspektiv, omfattende kunnskap om
barnevernloven og hvilke hjelpetiltak som er tilgjengelig. Videre er det viktig med god
kjennskap til hjelpeapparatet for øvrig, og innsikt og forståelse av det offentlige systemet,
De som arbeider ved vakten må ha kunnskap om belastninger/omkostninger en hasteflytting
har for barn og vurdere dette opp mot at barnet blir i hjemmet.
For å kunne rekruttere medarbeidere med nødvendig kompetanse er det viktig at vakta kan
tilby fulle stiltnger med arbeidstid både dag/kveld og natt.
7.2 Opplæring/spesialisering
Det er viktig at de som arbeider på vakten får mulighet til kurslng og videreutdanning i
forhold til akuttarbeid, og på den måten opparbeide seg mer kompetanse innen feltet, Slik
vakten er organisert i dag er ikke dette mulig.
7.3 Sertifikat:
De som skal arbeide i bamevernsvakta må ha sertifikat og kjøre bil,
7.4 Bemanning av bamevernsvakten:

7.4,1 Faglig
Akuttarbeid er faglig utfordrende, og de faglige vurderingene skal gjøres hurtig. Å være to
som gjør denne vurderingen vil i større grad sikre en forsvarlig tjeneste, og gi en større
trygghet for atle involverte.
7,4:2 Tilsettes sikkerhet
Barneverntjenesten har etter tilsyn fra Arbeidstilsynet utarbeidet nye prosedyrer i forhold til
vold og trusler mot tilsatte. Rutinene tar sikte på å forebygge situasjoner der tilsette kan bil
utsett for vold og trusler, i tillegg har en utarbeidet rutiner i forhold til når en situasjon
oppstår der en tilsatt blir utsatt, og hva en skal gjøre i ettertid av en situasjon der en tilsett
har vært utsatt for vold eller trusler.
Ved bare å være en på vakt vil de tilsette være i en svært sårbare i situasjon når det erfare
for vold og trusler. Det ligg i bamevernsvakten sitt mandat at de skal rykke ut/ og gå Inn l
situasjoner som er uoversiktlig, og der en ikke kjenner de som er involvert.
Politiet uttrykker at det er uhensiktsmessig at det bare er en på barnevernvakten. Det
medfører at politiet i Uten grad kan overlate en situasjqn til vakta,
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7.4.3 Sårbarhet
Informantene har gitt et tydelig uttrykk for at de ønsker et tettere samarbeid med
barnevernvakta. Ved en på vakt vil det være svært begrenset hvilke oppdrag vakta kan ta på
seg, og i hvor stor grad det er mulig med et flerfaglig samarbeid på tvers av ulike etater.
7.5 Tekniske hjelpemiddel:
Bamevernsvakten i Ålesund har pr l dag ikke noen dataprogram, eller et godkjent
arkivsystem. Det vil Ikke være tilrådelig å tilby vakttjenestertil andre kommuner uten et
godkjent dataprogram og arkiv system. Dette bør kjøpes inn.
7,6 Transport

Barnevernvakten må ha tilgang på tjenestebil.
7.7 Åpningstid:
l informasjonsinnhentingen kommer det frem at flere instanser har behov for ett tettere
samarbeid med bamevernsvakten, og det er et ønske om at vakten skal ha flere
arbeidsoppgaver. Med den organiseringen og åpningstiden vakten har i dag er det ikke mulig
å imøtekomme de behovene, Utfordringene er at vakten bare er åpen på kveldstid, og at det
bare er en person på vakt. Vakta har i ukedagene ikke krav om oppmøte ved et arbeidssted,
og de er derfor ikke synlig for samarbeidspartene,
Ved å utvide bemanningen ved barnevernsvakten vil en l større grad kunne være aktiv l
forhold til å informere om barnevernvakta sitt arbeid til aktuelle samarbeidsparter og
brukere,

7.8 Lokalisering av bamevernsvakten
l dag er har barnevernvakta oppmøte hos politiet fredag- og lørdagskveld. Dersom
barnevernvakten skal være døgnåpent bør de har fast arbeidssted der samarbeidspartene
lett kan komme i kontakt. Skal vakta ta overta over noen av oppgavene som
barneverntjenesten har i dag, som til dømes meldingsavklaring, bidra i hasteflytting og
tilrettelagt avhør bør vakta ha kontor i nærheten av barneverntjenesten.
Politiet har uttrykt ønske om et tettere samarbeid med bamevernvakten og ønsker til dømes
at vakten kan delta bekymringssamtaler de har med ungdommer. Det er viktig at
barnevernvakten har tett og god kontakt med politiet, og at vakta også kan ha oppmøte hos
politiet.
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8. FORSLAG TIL VAKTORDNING
8.1 Overordnet arbeidsmodell
Se vedlegg: Skisse av samarbeids kart
l dag er barnevernvakten en del av barneverntjenesten med barnevernleder som næraste

leder. Vakten er bare åpen på kveld/natt og i helgene, noe som medfører at det ikke er noe
organisert samarbeid med barneverntjenesten eller andre samarbeidspartnere.

På grunn av vakta sin størrelse, kan den i dag ikke imøtekomme de behovene som
samarbeidspartene har skissert. Ved en utvidelse av vakten vil det kunne bidra til at en får et
mer systematisk akuttarbeid, og at en l større grad kan gi et tilbud til flere barn og familier
som står i en akutt krise.
Tidligere i utredningen er ulike tilleggsoppgaver som barnevernvakta kan ha ansvar for
beskrevet. Å utvide vakten til å være åpen på dagtid, og flytte noen av oppgavene til
barneverntjenesten over på vakta, vil kunne gi en bedre arbeidsflyt og en mer oversiktlig
arbeidsdag for kontaktpersonene, og en kan imøtekomme noen av de behovene som har
kommet frem i Informasjonslnnhentingen.
l den nye barnevernvakten er det viktig å ha fokus på sikkerhet for de tilsette, og faglig
forsvarlighet i forhold til de vurderingene som gjøres. Det vil derfor ikke bli foreslått en
løsning med. en person på vakt.
Aktuelle oppgaver for en ny barnevernvakt vil være;

Beredskapsvakt for de kommunene som er delaktig i vaktordningen
Ansvar for å gi informasjon ut til samarbeidsparter i de ulike kommunene og til andre
som helsesunnmøre, politiet osv.

Et tettere og mer formalisert samarbeid med politiet og helsesunnmøre
Ansvar for barn som bare er på gjennomreise
Oppfølging av foreldre etter en hasteflytting
Bidra l hasteflyttlnger

Tilsyn
Ansvar for tilrettelagte avhør eventuelt å bidra ved tilrettelagt avhør
Ansvar for debrifing og bearbeidelse i familier etter tilrettelagt avhør
Akutt-team

Mottak og vurdering av meldinger kan legges til et mottaksteam som kan være en del av
barnevernvakten. Barneverntjenesten i Ålesund mottok i 2016 422 meldinger, l 2017 388
meldinger og i 2018 398 meldinger. Det vil sl at det er litt over en melding for dag, l Nye
Ålesund vil det totalt være mellom 530-550 meldinger pr år. Det vil si ca. 1,5 meldinger l
gjennomsnittet pr dag.
Dersom et meldingsteam skal være en del av barnevernvakten må det legges til rette for at
en kan handtere både de akutte situasjonene og planlagte oppgaver. Ved å flytte
meldingsdelen, og noe av arbeidet med tilrettelagte avhør og oppfølginga av familien i
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ettertid/ vil en bidra til en lette i arbeidssituasjonen til kontaktpersonene l
barneverntjenesten.

Det er viktig å ta hensyn til at bamevernvakten skal representere noe annet en
barneverntjenesten ved plassering l organisasjonen. Barnevernvakten skal være en tjeneste

samarbeidspartnere kan kontakte, og få akutt hjelp uten at det genererer en melding til
barneverntjenesten. Barnevernvakten skal kunne samarbeide med t.d. helsesunnmøre,

politiet/ med barn og familier uten at det er eller blir en sak i barneverntjenesten, Det er
derfor viktig at det er en viss avstand til barneverntjenesten både organisatorisk og i forhold
til lokasjon.
8.2 Leder for bamevernvakta
Barnevernvakten bør være organisert t barneverntjenesten i et eget team, og eventuelt

sammen med mottak og eller undersøkelse. Det er viktig at de som arbeider i
barnevernsvakta eventuelt et akutt-team kan utøve myndighet etter Lov om
barneverntjenester.

Barnevernleder bør være øverste leder for barnevernvakta. Det bør i tillegg være en
fagkoordinator (fagleder) i delt stilling, som har ansvaret for den daglige driften av
vakttjenesten, og i tillegg Ivaretar kontakten mot samarbeidspartnere og eventuelle
samarbeidskommuner.

8.3 Samarbeid ved etablering av en felles vakt for Ålesund og omliggende kommuner.
Det bør etableres et samarbeid om felles barnevernvakt med omliggende kommuner der
Ålesund er vertskommune. På grunn av lange avstander er det vanskelig å tilby en utvidet
vakttjeneste som til dømes tilsyn, oppfølging etter tilrettelagt avhør osv. til de kommunene
som er lengst borte. Det bør vurderes å gi et differensiert tilbud, der de nærmeste
kommunene sammen med kommunene som skal bli Nye Ålesund får en mer utvidet
vaktordning.
Ved etablering av et samarbeid om felles barn eve mva kt bør det opprettes et
samarbeidsutvalg bestående av representanter fra de kommunene vakta representerer,
Formålet vil være å sikre en felles plattform for driften av barnevernvakten, ta opp ulike
problemstilllnger/utfordringer/ og ha et organ som har et overordnet ansvar for
videreutvikling av vakten. Samarbeidsutvalget skal ha et overordnet perspektiv på
barnevernvakten, og det kan være tilstrekkelig med fire møter i året.

9. TILBUD OM BEREDSKAPSTJENESTER TIL OMLIGGENDE KOMMUNER
Ved omorganisering og utviding av barnevernvakten bør Ålesund tilby beredskapstieneste til
omliggende kommuner med ett telefonnummer l forhold til akutte henvendelser. Med
beredskapstjeneste menes her at barnevernvakten har ansvaret for den akutte beredskapen
uten noen av de tilleggsoppgavene som er omtalt,

17

På grunn av avstander bør det vurderes om det skal gis et delt tilbud, der kommunene kan
velge hvilke tilbud de ønsker. Det er en forutsetning at de tilbudene som gis er innenfor
lovkravet, er faglig forsvarlig, og ivaretar sikkerheten til de tilsette,
9.1 Forslag til bemanning av ny bamevemvakt • kostnadsoversikt:
Forslaget tar utgangspunkt i at det er to på aktiv vakt fra mandag til og med fredag fra kl,
0800-2200. l tillegg to på aktiv vakt lørdagskveld fra kl. 1800-0200.
Videre tenker en passiv vakt alle netter fra kl. 2200-0800 (med unntak av de timene lørdag
natt) og passiv vakt fra lørdag 0800-1800 og søndag fra kl, fra kl. 0800-0000, dette også med
to personer på vakt,

Barnevernvakta vil ha en stipulert kostnad på 5,6 mill. kroner. l beløpet ligg feriepenger, lønn
til overtid, reis og kurs. Det er ikke tatt endelig standpunkt til den økonomiske fordelingen
mellom Nye Ålesund og de andre kommunene i vertskommune samarbeidet. Vedlagt forslag
har fordelt kostnadene med 20% eller 30% medlemsavgift og resten på folketall og barnetall
for å vise ulike måter å tenke fordeling på,

BBBBBKBUBU SBBBUBSSil

SBBUBIKSBIU

BrøBB

Nye Ålesund
Giske

2 026 62(

2 079 08i

1823298

1869202

376 78(

33483^

379691

342 980

Sula

360 61S
(
362 37(

401769

365541

Volda

40202:
(
37874;

381398

367074

Sykkylven

316 56-;

316 48-;

326996

326926

Herøy
Hareid

35030;
23947^

356515
259 543
409575

361077
258488
410745

Haram

Ørsta

41094;

35551^
23827;
412 28C

Vanylven

15639;

177 94^

186844

205701

Ulstein

359 64£
145103

342 9F/

Sande
Stranda

200863

220 97C

364687
176964
225 755

350052
187819
243 349

Ørskog

c
c
c
109832
126 70C
5 600 OOC

c

146103
160863
5600000

146138
164908
5600000

Sandøy

Skodje
Stordal
Norddal
Totalt

157507

c

c
109872
131323
5 600 OOC

Vaktordningen vil da ha bemanning hele døgnet i en kombinasjon av aktiv og passiv vakt. Det
vil være to til stede til enhver tid som er viktig for å ivareta sikkerheten til de ansatte, og
være åpen på dagtid. Dette vil gjøre det mulig å tilby tilnærmet fulle stillinger med varierte
vakter som også innbefatter dagtid.
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Arbeidsoppgaver som kan bli lagt under vakta;
Felles vakttelefon også på dagtid for de kommunene som ønsker å delta i
vaktordningen.

Mottak og vurdering av meldinger
Barnevernsfaglig bistand til politiet.
Informasjon/rådgiving/veiledning til samarbeidspartnere
Akutt veiledning til fosterforeldre
Veiledning i konfliktsaker
Deltakelse j tilrettelagt avhør
Oppfølging av barn og foreldre etter tilrettelagt avhør
Bidra i hasteflyttinger

Tilsyn
Fastemøter med de ulike barneverntjenestene, politiet og eventuelt andre
samarbeidsparter,

OPPSUMMERING/AVSLUTNING
l arbeidet med utredningen har det kommet frem mange ulike ønsker om hva en
beredskaps- og akutt vakt i barneverntjenesten kan ha av arbeidsoppgaver. Det er også
formidlet et behov for en samordnet beredskaps- og akuttvalrt for flere kommuner med ettfelles telefonnummer.

De kommunene som ikke har hatt beredskaps- og akuttvakt er nå i gang med å etablere .
dette i sine tjenester. Det er viktig at en benytter handlingsrommet til å utvikle en felles
barnevernsvakt i området. Dette vil styrke beredskapen, og gi et mer helhetlig
tjenestetilbud, og en imøtekommer flere av de behovene som er skissert. Det bør utarbeides
et konkret tilbud til alle omliggende kommuner, l tillegg bør det utarbeides felles rutiner og
prosedyrer i forhold til bruken av barnevernsvakten.

Ålesund, 28. november 2018
Venke Elin Brandshaug
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INTERKOMMUNAL BARNEVERNSVAKT FORSLAG

Budsjett 2020
3 000 000
360 000

LØNN l FASTE STILLINGER 6 ÅRSVERK ( a 93% stilling)
TILLEGGSLØNN KVELD/HELG
HELLIGDAGSTILLEGG
VIKARER FOR PERSONER MED LØNN
VIKARER FOR FAST ANSATTE SOM AVVIKLER FERIE
TILLEGGSLØNN VIKARER
LØNN EKSTRAHJELP MIDLERTIDIGE STILLINGER

186 000
o
160 000
30000
o

500 000

OVERTID-ORDINÆR

LØNN NATURALYTELSER (bilgodtgjørelse)

66000
679 716

PENSJONSPREMIE KLP 15,8%
ARBEIDSGIVERAVGIFT 14,1%

702 422
lønnskostnader

10% påslag (tjenestekjøp) på lønnskostnadene

VELFERDSTILTAK ANSATTE

5 684 138
568 414
7000

TELEFONUTGIFTER

34948

DATAKOMMUNIKASJON

50000

ANNONSER,REKLAME,INFORMASJON

10000
12000

REISEUTGIFTER,IKKE OPPGAVEPLIKTIGE
KURSUTGIFTERJKKE OPPGAVEPLIKTIG
REISEUTGIFTER,OPPGAVEPLIKTIGE

KJØP AV TOLKETJENESTER
TOTALT

Budsjett fra 1.10.-31.12.2019 stipuleres til kr 1550 000
(ferievikarog helligdagstillegg vil ikke påløpe l 2019)

13500
200 000
20000
6 600 000

Utrykte dokumenter i saken;

Vedlegg:
l. Budsjettforslag 2020

2, FORDELING AV KOSTNADER MELLOM NYE KOMMUNER 2020
3. FORDELING AV KOSTNADER MELLOM EKSISTERENDE KOMMUNER FRA l
4. Endelig avtale utkast fra 2019
5, Endelig avtale utkast fra 2020
6. Utredning ny barnevernsvakt 10,09,19
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AVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID
MELLOM

ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE
FORTENESTEOMRÅDE BARNEVERNVAKT
l.GENERELT
a) Partar
Partane l denne avtalen er Ålesund kommune org. nr 942 953119, etter dette kalla vertskommunen,
og Kommunenamn, org nr, etter dette kalla samarbeidskommunen
Følgjande kommunar er deltakande i samarbeidet om Bamevemvakta frå 1.10.19: Ålesund, Haram,
Sandøy, Skodje, Ørskog, Norddal, Stordal, Volda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Ørsta,
Stranda, Sykkylven, Sula og Giske.

b) Formål og rettsleg grunnlag
Denne avtalen omhandlar tenesteområde interkommunal barnevernvaktfor kommunane på
Sunnmøre, Målet er å ivareta akuttberedskapen i barnevernet i desse kommunane døgnet rundt.
Avtalen regulerer rammene for tenesteyting (ansvar, oppgaver, samarbeid mv.) med Ålesund
kommune som vertskommune. Samarbeidet skal sikre innbyggjarane i deltakarkommunane ein '

likeverdig og god akutt beredskap i barnevernet med elt robust og godt koordinert fagmiljø under el
felles leiing. Tilbodet skal sikre at kommunane hartilstrekkeleg beredskap i samsvar med definerte
lov og forskriftskrav,
Denne avtalen er inngått med heimel l Kommunelova § 28-l.b, og lov om barneverntenester av 17.
juli 1992 nr. 100 §2-1,3. ledd.

c) Oppgåver og mynde som vert delegert til vertskommunen

Oppgåver og avgjerslemyndighet I tilknyting til bamevernvakta er overført til vertskommunen.
Administrativ myndigheter delegert frå rådmannen i samarbeidskommunen til rådmannen i
vertskommunen,
Akuttmyndlgheten i barnevernlova vert delegert frå bamevernleiar i samarbeidskommunen til
barnevernleiar I vertskommunen og gjeld utanom ordinær kontortid, l tillegg til-barneverntenesten
sin leiar, har politljurist mynde til å fatte akuttvedtak etter Lov om barneverntjenester § 4-6, 2.1edd
og § 4-25. Barnevernvakta vil då være å anse som saksførebuande instans for påtalemyndigheten i
forbindelse med desse akuttvedtaka, Samarbeidskommunen overtar ansvaret, og den vidare
sakshandsaminga av desse sakene, første virkedag etter at vedtak er fatta, Irekna klagebehandling av
akutt vedtak.
Barnevernvaktaskal:

• Ha aktive vakter eller beredskapsvakter dag, kveld, helg og heilagdagar
• Ha vakttelefon med eitt telefonnummer til Barnevernvakta

• Alltid prioritere akutte hendingar føre andre oppgaver.
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l til legg skal vakta:
• Sørgje for skriving av vedtak om akuttplassering

« Sørgje for nødvendig rapportering om hendingar til den enkelte kommune
• Gi Innbyggarane støtte/ rettleiing og hjelp til å ta kontakt med andre deler av
tenesteapparatet

• Ha dialog, rådgiving og samhandling med det øvrige hjelpeapparatet, spesielt politiet og
Helse Sunnmøre
• Ha ansvar for barn som er på gjennomreise og ha kontakt med heimkommunen

• Delta ved tilrettelagte avhør ved kapasitet
• Bidra etter tilrettelagt avhør i den aktuelle dagen
• Bidra ved hasteflyttingar innanfor Barnevernvakta sitt nedslagsfelt
• Følgje opp biologiske foreldre etter hasteflytting på flyttedagen
• Gi informasjon om Barnevemvakta til ulike samarbeidsparter i kvar enkelt kommune
• Halde møter med de ulike barnevern tenestene etter behov,
Barnevernvakta skal rykke ut når det er påkrevd og vil være døgnåpent og fungere som beredskapsvakttelefon hele døgnet,

c) Samarbeidsorgan/styringsmøte
Det skal opprettast eit samarbeidsutval som består av ein representant med vara frå kvar kommune
utpekt av rådmannen i kvar av deltakarkommunane. Vertskommunen er ansvarleg for møteleiing og
sekretariat,

Samarbeidsutvalet skal;
• Møtas ved behov, normalt to gangar pr, år

• Vere bindeledd mellom Barnevernvakta og den einskilde kommune og se til at tilbodet blir
gjort kjent i kommunane
• Drøfte samarbeidserfaringar, inkludert driftserfaringar
e Drøfte del økonomiske rammene for tenesta

• Få framlagt tertial og årsrapportar frå drifta og Initiere utvikling og endringar i tilbodet
innafor godkjente rammer.
• Drøfte og godkjenne endringar l retningslinjer for samhandling mellom Barnevernvakta og

samarbeldskommunane som ikkje krev behandling i kommunestyra

3. ADMINISTRASJON
a) Arbeidsgjevaransvar
Driftsansvaret ligg til rådmannen for vertskommunen. Tenesta Ugg under kommunalområde Barn,
familie og integrering i vertskommunen sin organisasjon.

b) Leiing
Leiing for tenesta ligg til verksemd barnevern. Fagleg overordna leiing fortenesta erbarnevernslelari
vertskomuna.

c) Personal
Avtalen bygger på at 6,4 årsverk er knytt til Barnevernvakta inkludert 0,4 årsverk til koordinering av
tenesta, Endring i stillingsheimlar kan gjerast Innafor del økonomiske rammene som ligg føre. Vakta
vil være en kombinasjon av aktiv vakt og hjemmevakt med 2 personer på vakt døgnet rundt,
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Utviding eller reduksjon av aktiv vaktperiode vert fordelt etter same prinsipp som for andre
kostnader.

Kvalitet på tenestane og kompetansekrav i høve til tilsette skal være i samsvar med lov om
barnevernstenester med gjeldande forskrifter.

ci)IKT
Vertskommunen nyttar elge fagprogram Visma for barnevernvakt. Elles nyttar ein same IKT-løysing
for arkiv, økonomi, lønn og personal som for vertskommunen,

e) Arkiv
Vertskommunen har ansvaret for arkivløysinga for generell dokumentasjon og kltentarklv,
Tilsvarande for offentleglova, forvaltningslova, personopplysingslova og arkivlova.

d) Rapportering til KOSTRA
Den einskilde kommune har ansvaret for å rapportere til KOSTRA.

e) Ansvaret for internt tilsyn og kontroll med avtalen
Reglane i kommunelova/ forvaltningslova og offentleglova gjeld. Kontrollutvalet i vertskommunen
gjeld fortenesta jf. kommunelova § 20-9.
f) Informasjon om vedtak
Vertskommunen skat underrette samarbeidskommunen om alle enkeltvedtak og hendingar knytt til
brukar.

f) Klage
Klager handsamast med vertskommunen som underinstans, Deltakerkommunen er klageinstans for
vedtak med klageorgan etter forvaltningsloven § 28, l, ledd. Fylkesmannen/staten er klageinstans for
andre vedtak. Jf. Kommunelova § 20-5.
Den enkelte deltakar kommune har økonomisk ansvar for eventuelle erstatningskrav som oppstår i
forbindelse med barnevernvaktas teneste yting for deltakarkommunen.»

4. ØIONQMI
Barnevern vakta skal vere gratis for Innbyggarane.

a)Budsjett og rekneskap
Det skal vere full kostngdsdekning for vertskommunen for drifta av Barnevemvakta.

Barnevernvakta har i hovudsak utgifter til lønn og reise, En finner det difor rimeleg å ta alle
kostnadene med i fordelinga mellom kommunane, uavhengig av kva kommune som får hjelp.
Kostnadene er meint å skulle dekke finansiering av sjølve vaktordninga, Den enkelte kommune må

sjølv dekke kostnader knytt til det enkelte barn - for eksempel ved plassering i beredskapsheim.

Vertskommunen utarbeider driftsbudsjett og fører rekneskapen for tenesta i tråd med
budsjettprosessen i vertskommunen. Det lages et budsjett med alle kostnader knyta til drifta av

Barnevernvakta. Det vert lagt til 10% administrasjons utgifter på lønnskostnadene til dekning av
støttetenester som rekneskapsføring, personalkostnader og IKT, Behov for auka rammer ut over
vanleg lønns- og prisstigning skal varslas innan 1.4, an gjeldande år.

2019
Budsjettforslaget skal sendast til samarbeidskommunane innan 1,10 kvart år;
Vertskommunen har ansvar for å sikre god økonomi.styrjng. Det vert utarbeida statusrapport kvart
kvartal som skal vise aktivitetsdata og økonomisk utvikling.

b)Fordetmg av kostnader
Samarbeidskommunane skal årleg yt:e eit vederlag til vertskommunen basert på vedtatt budsjett.
Grunnlaget for kommunane si delbetaling er:
e 30% av totalkostnadane delast likt mellom samarbeidskommunane.
o 70% av totalkostnadane delast etter prosentvis del av barnetalet 0-17 år pr. 1.1. i
budsjettåret.

c)Betaling av kostnader
Innbetaling til vertskommunen skjer kvartalsvis ogforskotsvis.
Endeleg oppgjør for regneskapsåret foretas l samanheng ved revisjonsbekrefta rekneskap. Ubrukte
midlar avsettas av vertskommunen på bunde fond til. bruk etterfølgende år.
Dersom endeleg rekneskap for Barnevernvakta viser rekneskaps messig underskot, ogfondsmidlane
frå tidlegare år ikkje dekker opp dette, skal andelen av underskotet til kvar deltakarkommune leggjas
til A-konto betalinga for komande rekn.eskaps år.

d)Rapportering
Det skal sendes økonomirapport til samarbeidskommunane ved rådmannen kvar tertial i tillegg til
årsrapportering.

5. KONTORSTAD OG TIL6JENGEUGHEIT
Barnevernvakta blir lokalisert i Ålesund kommune,
Barnevernvakta vil ikkje ha kontor tilgjengeleg for publikum, men nås via et telefonnummer døgnet
rundt. Det kan avtalast oppmøtestad i dei ulike kommunane om det er ønskjeleg.

6. ENDRING OG OPPSEIING AV AVTALEN
a.) Endringar av avtalen som følgje av kommunelova § 20-4, 3. og 4. ledd krev at ajle komrnunestyra
gjer like vedtak om det.
b} Dersom alle kommunane ersamde om det, kan avtalen avsluttast med ein gong
c) Ein deltaker kan si opp avtalen med ett å.rs frist regnet fra 01.01,
c) Mindre endringar og presiseringar kan gjerast av vertskommunen.
e) Ved eventuell avslutting har vertskommunen ansvaret for dei tilsette sine rettar etter
arbeidsmiljølova.

7.TVISTAR
Tvist om forståinga av avtalen skal løysast ved forhandlingar. Kjem ein ikkje til semje, vert tvisten å
avgjere ved dei alminnelége domstolane, Sunnmøre tingrett er då rett verneting.

8. OM AVTALEN
Avtalen er vedteken av kommLinestyra i Ålesund kommune arg nr 942 953 119 den dato og
Kommunestyret i kommunenamn den dato
Avtalen gjeld frå 01.10,2019,

2019
Vertskommunen underretter Fylkesmannen om vertskommunesamarbeidet,
Avtalen inngåas med atterhald om endelig vedtak av kommunestyret l Nye Ålesund kommune.
Avtalen har desse vedlegga xxxx

Dato;,

Underskrift:

AVTALE OM VERTSKOIViMUNESAMARBEID
MELLOM
ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMIVIUNE
FOR TENESTEOMRÅDE BARNEVERNVAKT
l. GENERELT
a) Partar
Partane l denne avtalen erÅIesund kommune org, nr 920 415 288, etter dette kalla vertskommunen,
og Kommunenamn, org nr, etter dette kalla samarbeidskommunen
Følgjande kommunar er deltakande i samarbeidet om barnevernvakta pr. 1.1,2020: Ålesund, Fjord,
Vojda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Ørsta, Strancia, Sykkylven; Sula og Giske.

b) Formål og rettsleg grunnlag
Denne avtalen omhandlar tenesteområde interkommunal barnevernvakt for kommunane på
Sunnmøre. Målet er å ivareta akuttberedskapen i barnevernet i desse kommunane døgnet rundt.
Avtalen regulerer rammene for tenesteyting (ansvar, oppgaver, samarbeid mv.) med Ålesund
kommune som vertskommune. Samarbeidet skal sikre innbyggjarane i deltakårkommunane ein
likeverdig og god akutt beredskap i barnevernet med eit robust og godt koordinert fagmiljø under ei
felles leiing. Tilbodet skal sikre at kommunane hartilstrekkelég beredskap i samsvar med definerte
lovogforskriftskrav,
Samarbeidet ef eit administrativt vertskommune samarbeid og mynde blir delegert til
vertskommunen i samsvar med kapittel 20, jf. §§ 20-2 og 20-4 i kommunelova samt i Lov om
barnev.erntenéster av 17. juli 1992 nr. 100 § 2-1, 3. ledd.

c) Oppgåver og myndighet som vert delegert til vertskommunen
Oppgåver og avgjerslemyndighet i tilknyting til barnevernvakta er overført .til vertskommunen.
Administrativ myndighet er delegert frå rådmannen i samarbeidskommunen tit rådmannen i
vertskommunen.

Akuttmyndigheten i barnevernlova vert delegert frå barnevernlelar i samarbeldskommunen til
barnevernleiar i vertskommunen og gjeld utanom ordinær kontortid. I tillegg til barnevernten.esten
sin leiar, har politijurist mynde til å fatte akuttvedtak etter Lov om barneverntjenester § 4-6, 2.tedd
og § 4-25. Barnevernvakta vil då være å anse som saksførebuande instans for påtalemyndigheten i
forbindelse med desse akuttvedtaka, Samarbeidskommunen overtar ansvaret, og den vidare
sakshandsaminga av desse sakene, første virkedag etter at vedtak er fatta, irekna klagebehandling av
akutt vedtak,
Barnevernvakta skal:
e Ha aktive vakter eller beredskapsvakter dag, kveld, helg og heilagdagar
s Ha vakttelefon med eitt telefonnummer til Barnevernvakta
s Alltid prioritere akutte hendingar føre andre oppgaver,

l tillegg skal vakta:
6 Sørgje, for skriving av vedtak om akuttplassering

a Sørgje for nødvendig rapportering om hendingar til den enkelte kommune
•> Gi innbyggarane støtte, rettleiing og hjelp til å ta kontakt med andre deler av
tenesteapparatet

o Ha dialog, rådgiving og samhandling med det øvrige hjelpeapparatet, spesielt politiet og
Hetse Sunnmøre
o Ha ansvar for barn som er på gjennomreise og ha kontakt med heimkommunen
e Delta ved tilrettelagte avhør ved kapasitet

• Bidra etter tilrettelagt avhør l den aktuelle dagen
• Bidra ved hasteflyttingar innanfor barnevernvakta sitt nedslagsfelt
9 Følgje opp biologiske foreldre etter hasteflyttmg på flyttedagen
® Gi informasjon om bamevernvakta til ulike samarbeidsparter i kvar enkelt kommune
• Halde møter med de ulike barnevern tenestene etter behov.
Barnevernvakta skal rykke ut når det er påkrevd og vil være døgnåpent og fungere som beredskaps-

/vakttelefon hele døgnet.

c) Samarbeidsorgan/styringsmøte
Det skal opprettast eit samarbeidsutval som består av ein representant med vara frå kvar kommune
utpekt av rådmannen i kvar av dettakarkommunane. Vertskommunen er ansvarleg for møteleting og
sekretariat.

Samarbeidsutvalet skal:
• Møtas ved behov, normalt to gangar pr. år
• Vere bindeledd mellom barnevernvakta og den einskilde kommune og se til at tilbodet blir

gjort kjent i kommunane
• Drøfte samarbeidserfaringar. Inkludert driftserfaringar
• Drøfte dei økonomiske rammene for tenesta

o Få fram lagt tertial og årsrapportar frå drifta og initiere utvikling og endringar i tilbodet
innafor godkjente rammer.
o Drøfte og godkjenne endringar i retningslinjer for samhandling mellom barnevemvakta og

samarbeidskommunane som ikkje krev behandling i kommunestyra

3. ADMINISTRASJON
a) Arbeidsgjevaransvar
Driftsansvaret ligg til rådmannen for vertskommunen, Tenesta ligg under kommunalområde Barn;
familie og integrering [vertskommunen sin organisasjon.

b) Leiing
Leiing for tenesta ligg til verksemd barnevern. Fagleg overordna leiing for tenesta er barnevernsleiar i
vertskomuna.

c) Personal
Avtalen bygger på at 6,4 årsverk er knytt til barnevernvakta inkludert 0,4 årsverk tit koordinering av
tenesta. Endring i stiltlngsheimlar kan gjerast innafor dei økonomiske rammene som ligg føre. Vakta
vil være en kombinasjon av aktiv vakt og heimevakt med 2 personer på vakt døgnet rundt,

Utviding eller reduksjon av aktiv vaktperiode vert fordelt etter same prinsipp som for andre
kostnader.

Ferleavvikling;
Vakta vil kunne få redusert beredskap ved avvikling av sommarferien, fortrinnsvis på dagtid.
Samarbeids kommunane kan unntaksvis bli bedne om å bidra som saksbehandlar 2 I ferien,
Kvalitet på tenestane og kompetansekrav l høve til tilsette skal være i samsvar med lov om
barnevernstenestermed gjeldande forskrifter.

d) IKT
Vertskommunen nyttar elge fagprogram Visma for barnevernvakt. Elles nyttar ein same IKT-løysing
for arkiv, økonomi, lønn og personal som for vertskommunen.

e) Arkiv
Vertskommunen har ansvaret for arkivløysinga for generell dokumentasjon og klientarkiv.
Tilsvarande for offentleglova, forvaltningslova, personopplysingslova og arkivlova.

d) Rapportering til KOSTRA
Den einskilde kommune har ansvaret for å rapportere til KOSTRA.

e) Ansvaret for internt tilsyn og kontroll med avtalen
Reglane i kommunelova, forvaltningslova og offentleglova gjeld. Kontrollutvalet l vertskommunen
gjeld for tenesta Jf. kommunelova § 20-9,
f) Informasjon om vedtak
Vertskommunen skal underrette samarbeidskommunen om alle enkeltvedtak og hendingar knytt til
brukar.

f) Klage
Klager handsamast med vertskommunen som underinstans. Samarbeidskommunen er klageinstans
for vedtak med klageorgan etter forvaltningsloven § 28, l. ledd. Fylkesmannen/staten er klageinstans
for andre vedtak. Jf. Kommunelova § 20-5.
Den enkelte samarbejdskommune har økonomisk ansvar for eventuelle erstatningskrav som oppstår i
forbindelse med barnevernvaktas tenesteyting for deltakarkommunen.»

4. ØKONOIVH
Barnevernvakta skal vere gratis for innbyggarane.

a]Budsjett og rekneskap
Det skal vere full kostnadsdeknlngfor vertskommunen for drifta avBarnevernvakta.

Barnevernvalrta har l hovudsak utgifter til lønn og reise. En finner det difor rimeleg å ta alle
kostnadene med l fordelinga mellom kommunane, uavhengig av kva kommune som får hjelp,

Kostnadene er meint å skulle dekke finansiering av sjølve vaktordninga. Den enkelte kommune må
sjølv dekke kostnader knytt til det enkelte barn - for eksempel ved plassering i beredskapsheim.
Vertskommunen utarbeider driftsbudsjett og fører rekneskapen for tenesta itråd med
budsjettprosessen l vertskommunen. Det lages et budsjett med alle kostnader knyta til drifta av

barnevernvakta. Det vert lagt til 10% administrasjons utgifter på lønnskostnadene til dekning av
støttetenester som rekneskapsføring, personalkostnader og IKT. Behov for auka rammer ut over
vanleg lønns- og prisstigning skat v.arslas innan 1.4. an gjeldande år.
Budsjettforslaget skal sendast til samarbeidskommunape innan 1.10 kvartar,
Vertskommunen har ansvar for å sikre god økonomistyring. Det vert utarbeida statusrapport kvart
kvartal som skal vise aktivitetsdata og økonomisk utvikling.

b) Fordeling av kostnader
Samarbeidskommunane skal årleg yte elt vederlag til vertskommunen basert på vedtatt budsjett.
Grunnlaget for kommunane si delbetaling er:
a 30% av totalkostnadane delast likt mellom samarbeidskommunane.
a 70% av totalkostnadane delast etter prosentvis del av barnetalet 0-17 år pr. 1.1. i
budsjettåret.

c) Betaling av kostnader
Innbetaling til vertskommunen skjer kvartalsvis og forskotsvis,
Endeleg oppgjørfor regneskapså.ret foretas i samanhehg Ved revisjonsbekrefta rekneskap. Ubrukte
midlar avsettas av vertskommunen på bunde fond til bruk etterfølgjande år.
Dersom endeleg rekneskap for Barnevernvakta viser rekneskapsmessig underskot, ogfondsmidlane
frå tidlegare år ikkje dekker opp dette, .skal andelen av underskotet til kvar deltakarkommune leggjas
til A-konto betalihgå for komande rekneskaps år.

d) Rapportering
Det skal sendes økonomirapporttil samarbeidskommunane ved rådmannen kvartertial i tillegg til
årsrapportering,

5, KONTORSTAD OG TILGJENGELIGHEIT
Barnevernvakta blir lokalisert i Ålesund kommune.
Barnevernvakta vil ikkje ha kontor tilgjengeleg for publikum, men nås via et telefonnummer døgnet
rundt. Det kan avtalast oppmøtestad i dei ulike kommunane orn det er ønskjeleg.

6. ENDRING OG OPPSEIING AV AVTALEN
a) Endringar av avtalen som følgje av kommunelova § 20-4, 3. og 4. ledd krev at alle kommunestyra
gjer like vedtak om det.
b) Dersom a.lle kommunane er samde om det, kan avtalen avsluttast med ein gong
c) Ein deltaker kan si opp avtalen med ett års frist regnet fra 01.01.
c) Mindre endringar og presiseringar kan gjerast av vertskommunen.
e) Ved eventuell avslutting har vertskommunen ansvaret for dei tilsette sine rettar etter
arbeidsmiljølova.

7. TVISTAR
Tvist om forståinga av avtalen skal løysast ved forhandlingar. Kjem ein ikkje til semje, vert tvisten å
avgjere ved dei alminnelege domstolane. Sunnmøre tingrett er då rett verneting.

8. OM AVTALEN
Avtalen er vedteken av kommunestyra i Ålesund kommune org nr 920 415 288 den dato og
Kommunestyret i kommunenamn den dato

Avtalen gjeld frå 01.01,2020,
Vertskommunen underretter Fylkesmannen om vertskommunesamarbeidet.
Avtalen inngåas med atterhald om endelig vedtak av kommunestyret i Nye Ålesund kommune,
Avtalen har desse vedlegga xxxx

Dato;

Underskrift;

