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Akuttberedskap barnevern
Videreføring av samarbeidsavtale med Tromsø kommune
Saksopplysninger:
Balsfjord kommune har fra 2019 hatt en samarbeidsavtale om akuttberedskap barnevern mellom
Balsfjord kommune og Tromsø kommune, hvor Tromsø kommune er vertskommune. Balsfjord
kommune vedtok 06.12.18 i K- sak 93/18 "Utredning akuttberedskap kommunalt barnevern" kjøp av
tjenesten fra Tromsø kommune.
Balsfjord kommune og Tromsø kommune inngikk 12.04.19 samarbeidsavtale om akuttberedskap
innen barnevern hvor Tromsø er vertskommune, jfr. kommunelovens § 28-1 a, b og e. Avtalen gjelder
for perioden 25.03.19 - 31.12.21 og omfatter akuttberedskap i barnevernet utenfor ordinær
arbeidstid. Ordinær arbeidstid er i denne avtalen definert som mandag til fredag fra 0800 - 1530. I
tillegg til kveld, natt og helg omfatter beredskapen julaften, nyttårsaften, onsdag før påske og
bevegelige helligdager inkludert 17.mai. Akuttberedskapen omfatter også særlige tilfeller der
Balsfjord kommunes barnevernsansatte ikke er tilgjengelige.
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid, jf. Lov om barneverntjenester § 1-1.
Akuttberedskap i barnevernet bygger på barnevernlovens § 1-4; Tjenester og tiltak etter denne loven
skal være forsvarlige.
Gjennom samarbeidsavtalen overføres barnevernets myndighet i akuttsaker etter Lov om
barneverntjenester med tilhørende forskrifter utenfor ordinær arbeidstid fra rådmannen i Balsfjord
kommune til kommunedirektøren i vertskommunen Tromsø, etter kommunelovens § 28-1
a. Akuttberedskapen utføres i tråd med føringer og bestemmelser i Lov om
barneverntjenester. Vertskommunen forplikter seg til å underrette Balsfjord kommune om vedtak
som treffes i vertskommunen som har betydning for avtalen.
Barneverntjenesten i Tromsø kommune ved barnevernvakta bistår barneverntjenesten i Balsfjord
kommune med følgende oppgaver utenom kontortid:

a. være barneverntjenestens operative tjeneste utenfor kontortid i situasjoner som krever
umiddelbar bistand fra barnevernet. Dette innebærer også utrykning ved behov
b. svare på telefoniske henvendelser på vegne av Balsfjord kommune
c. gi råd og veiledning til barn, foreldre, øvrige innbyggere og samarbeidspartnere i Balsfjord
kommune når det oppstår behov for å iverksette tiltak for å ivareta barn i en akuttsituasjon
d. overføre informasjon om utført arbeid på første virkedag, og skrive rapport i etterkant av oppdrag
e. ta imot henvendelser som kommer via alarmtelefonen for barn og unge
f. etter pålegg utføre vitneførsel i saker som bringes inn for fylkesnemnda og eventuell rettslig
overprøving
g. invitere til fagdager som er relevant for barneverntjenesten i Balsfjord. Dekkes av Balsfjord til
selvkost
Ansvaret for barnet overføres til barneverntjenesten i Balsfjord kommune første virkedag, og all
dokumentasjon i saken oversendes Balsfjord kommune, som arkivansvarlig.

Balsfjord kommune betaler Tromsø kommune for de faktiske kostnadene for driften av
barnevernvakta. Kostnadene beregnes ut fra innbyggertall i Balsfjord ved hvert årsskifte. For
2022 er beløpet kr 75,41 pr innbygger, jmf vedlagte utkast til avtale. Beløpet reguleres årlig i forhold
til beregnet lønns- og prisvekst i kommunesektoren. I tillegg kommer variable kostnader knyttet
til akuttoppdrag, f.eks. overtid og reiseutgifter. Faktura sendes etterskuddsvis til Balsfjord kommune
to ganger pr år.

Vurderinger:
Balsfjord kommune må ha akuttberedskap for barnevern utenom ordinær åpningstid. Det ble i 2018
gjort en saksutredning av flere alternativer som ble fremlagt for kommunestyret, hvor det ble
besluttet å kjøpe tjenesten fra Tromsø kommune fra 2019.
Akuttberedskap barnevern inngikk også i utredningen om interkommunalt barnevern Balsfjord og
Storfjord kommuner, som ble utført av Visjona AS i årene 2019/20. Rapporten viser at kostnadene
ved å overta tjenesten selv vil være tilsvarende det kommunene betaler i dag eller noe høyere.
Visjona AS viser til at ved å kjøpe tjenesten sikres kvaliteten med at den ivaretas av erfarent
personell, og samtidig reduserer arbeidsbelastning på ansatte i Balsfjord og Storfjord
kommuner, (Utredning av interkommunalt barnevern Balsfjord og Storfjord, rapport, datert
15.02.20). Balsfjord kommunes erfaringer er at denne avtalen bidrar til et kvalitativt godt tilbud til
kommunens innbyggere utenom ordinær kontortid. Barneverntjenesten viser til god erfaring med
dette samarbeidet. Barneverntjenesten får god og utfyllende informasjon etter barnevernvaktas
akuttarbeid for Balsfjord kommune. Det har vært gjennomført samarbeids-/evalueringsmøter
mellom barneverntjenesten i Balsfjord og barneverntjenesten i Tromsø hvor det er enighet om at
avtalen fungerer godt for begge kommuner.
Avtalen bidrar også til god stabilitet i kommunens barneverntjeneste da den reduserer merarbeid og
overtid for ansatte, og antas og være forebyggende for sykefravær. Barneverntjenesten i kommunen
har de siste årene vært en stabil tjeneste hvor alle stillinger er besatt, og tjenesten har
lavt sykefravær.
Rådmannen vurderer at det er en god løsning å videreføre samarbeidsavtalen med Tromsø
kommune vedrørende akuttberedskap barnevern for perioden 01.01.22 - 31.12.23. Det
sikrer akuttberedskap barnevern med kvalitativt godt tilbud med ivaretagelse av nødvendige
oppgaver utenom ordinær arbeidstid.
Økonomisk ramme for avtalen for år 2022 er kr 419 204, basert på kr 75,41 pr innbygger,
og 5559 innbyggere, (SSB tall pr 15.06.21). Merkostnader på kr 17 200 fra avtalen i 2019 er tilnærmet

utgifter for 2021, justert for kommunal deflator i årene avtalen har vært. Kostnadene dekkes
innen barnevernets budsjettrammer, og innarbeides i økonomiplan for 2023- 2026.
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