Samarbeidsavtale om akuttberedskap barnevern
1. Parter i avtalen
Denne avtalen inngås mellom Tromsø kommune som vertskommune og Balsfjord
kommune jfr. kommuneloven § 28-1 a, b og e.
2. Omfang og formål
Samarbeidsavtalen er en forlengelse av samarbeidsavtalen fra 2019-2021. Ny periode
gjelder fra 01.01.22 tom. 31.12.24.
Avtalen omfatter akuttberedskapen i barnevernet utenfor ordinær arbeidstid.
Ordinær arbeidstid er i denne avtalen definert som mandag til fredag fra 0800 – 1530.
Beredskapen omfatter julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fra kl. 1200 og de
bevegelige helligdager inkludert 17. mai. I tillegg omfatter akuttberedskapen særlige
tilfeller der Balsfjords kommunes barnevernsansatte ikke er tilgjengelige. Dette etter
nærmere avtale med Balsfjord kommune.
Forlengelsen av avtalen er gyldig når den er godkjent av Tromsø kommune og Balsfjord
kommune, og skal være operativ fra 01.01.22
3. Myndighet, funksjon og varsling
Gjennom denne avtalen overføres barnevernets myndighet i akuttsaker etter lov om
barneverntjenester med tilhørende forskrifter utenfor ordinær arbeidstid fra
kommunedirektør i Balsfjord kommune til kommunedirektøren i vertskommunen Tromsø,
etter kommunelovens § 28-1a.
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.
4. Beskrivelser av barnevernvaktas oppgaver
Barneverntjenesten i Tromsø er lokalisert i Fr Langes gt. I henhold til avtalen skal Tromsø
kommunes barnevernvakt bistå 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 å iverksette tiltak for å ivareta barn i en
akutt situasjon
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
5. Økonomi
Grunnlaget for Balsfjord kommune sin betaling til vertskommunen er de faktiske
kostnader for drift av barnevernvakta, og beregnes ut fra innbyggertall i Balsfjord ved
hvert årsskifte (kilde befolkningsregistret) Innbyggertallet per år fastsettes per 01.01.
For 2022 er beløpet fastsatt til kr. 75,41 pr. innbygger, siden den kommunale
deflatoren er 2,5 % fra 2021 til 2022.
Beløpet reguleres årlig i forhold til beregnet lønns- og prisvekst i kommunesektoren,
først gang 01.01.22
Variable kostnader: Utgifter knyttet til akuttoppdrag (overtid, reiseutgifter o.l.)
kommer i tillegg til faste kostnader. Det kan også påbeløpe ekstra kostnader ved behov
for å bruke ekstravakter for å ivareta oppgaver i Tromsø kommune.
Faktura sendes etterskuddsvis til Balsfjord kommune 2 ganger pr år, pr 30.06.og
31.12. Fakturaadresse: Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes
6. Tvist
Uenighet om avtalens virkeområde, oppgaver og økonomiske forhold søkes løst
gjennom forhandlinger mellom partene
7. Avtalens virkningspunkt og varighet
Avtalen videreføres fra 01.01.22 og gjelder fram til 01.01.24. Avtalen kan sies opp av
en av partene. Slik oppsigelse må skje skriftlig innen 1. juli, og gis virkning fra 1.
januar påfølgende år.
Det gjennomføres årlige samarbeidsmøter der avtalen evalueres, evaluering settes til
høst.
Hvis det oppstår vesentlige endringer i grunnlaget for vertskommuneavtalen, kan
avtalen kreves reforhandlet med 3 måneders varsel

