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Sakstittel:  ETABLERING AV MIDT FINNMARK BARNEVERNSTJENESTE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar etablering av Midt-Finnmark barneverntjeneste med oppstart i 

2.halvår 2022 ut fra følgende forutsetninger 

a. Tjenesten organiseres som en administrativ vertskommunemodell etter 

kommunelovens §20-2 

b. Tjenesten etableres med utgangspunkt i dagens ansatte og tjenestelokasjoner i 

hhv. Porsanger, Nordkapp og Nordkyn barneverntjeneste  

c. Alle kommunene skal ha tilgjengelig barnevernsfaglig personell for å sikre god 

forebyggende innsats og aktiv deltakelse i kommunenes øvrige oppvekstarbeid  

d. Tjenesten skal tilføres lederkompetanse og det skal gjennomføres nødvendige 

investeringer i felles fagsystem, organisasjonsutvikling og kompetansetiltak  

e. For å sikre én felles tjeneste og effektive styrings- og rapporteringslinjer skal 

kommunenes barnevernsfaglige personell ansettes i vertskommunen  

f. Midt-Finnmark barnevernvakt etableres som kommunes akuttberedskap senest 

samtidig med etableringen av Midt-Finnmark barneverntjeneste 

 
2. Kommunestyret legger til grunn at det skal gjennomføres et oppfølgende arbeid fram mot 

etableringen for å klarlegge følgende: 

a. Valg av vertskommune og snarlig rekruttering av felles barnevernleder  

b. Endelig tidspunkt for overgang til felles barneverntjeneste og felles barnevernvakt 

c. Interne arbeidsformer og organisering av tjenestene  

d. Tilrettelegging av felles fagsystem og nødvendige IKT-løsninger i samarbeid med 

prosjektleder for IKT-samarbeid i Midt-Finnmark 

e. Felles personalpolitikk og retningslinjer for å ivareta de ansattes interesser i 

omstillingen  

f. Etablering av rutiner for samhandling mellom kommunene og jevnlig rapportering 

til kommunestyrene 

g. Myndighetsfordeling mellom utpekt vertskommune, barnevernsleder og 

samarbeidskommuner 

h. Modell for kostnadsfordeling 

i. Samarbeidsavtale 

 

 

 

 

Saksutredning: 
 

 

 



Vedlegg: 

Sluttrapport fra KS Konsulent 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Samarbeid om barnevern inkl. barnevernsvakt er utredet og planlagt i et nært samarbeid 

mellom de ansatte i dagens barneverntjenester, KS Konsulent og prosjektgruppen for 

kommunesamarbeid i Midt-Finnmark. De ansatte i dagens tjenester har god faglig 

kompetanse og er i utgangspunktet positive til å gå inn i et formalisert samarbeid.  

KS Konsulent har kartlagt fordeler og ulemper med dagens tjenester. Som fordeler vektlegges 

lokal tilknytning og nærhet mellom tjeneste og administrativ og politisk kommuneledelse.  

Som ulemper pekes det på sårbare tjenester med lav robusthet mot fravær, krevende 

rekruttering, begrenset kompetanse i utredning og tiltaksarbeid og tidvis stor 

arbeidsbelastning med liten fleksibilitet. KS Konsulent peker på stor fare for avvik og 

lovbrudd ved videreføring av dagens tjenester. Det opplyses at dagens ansatte har opparbeidet 

kompetanse som ikke kommer til anvendelse fordi dagens tjenester ikke gir rom for faglig 

spesialisering og arbeidsdeling.   

De er utredet to alternative modeller for organisering av en felles tjeneste dvs. administrativt 

vertskommunesamarbeid med og uten virksomhetsoverdragelse. Virksomhetsoverdragelse 

innebærer at myndighet og personell overføres fra samarbeidskommunene til 

vertskommunen.  

KS Konsulent ser klare faglige og kompetansemessige fordeler med begge modellene. 

Ulempene med virksomhetsoverdragelse kan være økt avstand til administrativ og politisk 

ledelse i de kommuner som ikke har vertskommuneansvar. Ulemper med en løsning uten 

virksomhetsoverdragelse kan være dannelse av subkulturer og mindre følelse av å være én 

felles tjeneste til beste for brukerne. KS Konsulent vektlegger at overføring av myndighet og 

personell til vertskommunen vil gi de beste forutsetninger for ledelse, rapportering og 

enhetlig personaloppfølging.    

I utredningen fra KS er det pekt på kritiske forutsetninger som fanges opp i forslaget til 

vedtak om videre arbeid. Kommunedirektøren vektlegger at de gjennomførte prosesser har 

gitt et godt utgangspunkt for å jobbe videre med de siste nødvendige avklaringer.  

 

 

Vurdering: 
Rådmannen mener det er viktig at kommunestyret avklarer hovedtrekkene i organiseringen 

nå av hensyn til forutsigbarhet for de ansatte og snarlig rekruttering av leder for tjenesten. 

Rådmannen vektlegger at virksomhetsoverdragelse er det normale ved etablering av 

administrativt vertskommunesamarbeid om lovpålagte oppgaver etter kommunelovens 

bestemmelser. Hensynet til effektiv ledelse og enhetlig personalpolitikk i den felles tjenesten 

taler for at vertskommunen bør ha et helhetlig personal- og arbeidsgiveransvar. 



Gjennomføring av virksomhetsoverdragelse er anbefalt av KS og den mest vanlig løsning 

som brukes for interkommunale barneverntjenester ellers i landet.  

Rådmannen vektlegger at etablering av en felles tjeneste i seg selv ikke bør medføre store 

merkostnader for kommunene. Det skal jobbes videre for å klargjøre økonomiske 

konsekvenser, herunder kostnadsnøkkel for fordeling av felles utgifter. I interkommunale 

tjenester er det vanlig at driftsutgifter fordeles etter en fast kostnadsnøkkel, f.eks. andelen 

innbyggere 0-22 år, mens utgifter til barneverntiltak utgiftsføres den kommunen barnet har 

bostedsadresse. Dette vil bli nærmere belyst i det videre arbeid og avtalefestet som del av 

samarbeidsavtalen som må inngås. 

 
Rådmannen vektlegger at en ny barneverntjeneste med økt fagkompetanse kan gi store 

muligheter for innovasjon og utvikling, i nært samarbeid med kommunenes øvrige ansatte og 

andre kompetansemiljøer utenfor kommunene. Den nye tjenesten vil gi økt faglig bærekraft 

og gode forutsetninger for å møte barnevernsreformen på offensiv og innovativ måte.     

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


