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Behandling: 

 

Rådmannens revidert innstilling legges fram i møtet: 

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. 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. Vurdere om kommunenes barnevernsfaglige personell skal kunne ansettes i 

vertskommunen (vurdering av en virksomhetsoverdragelse), hvis dette skal til for å 

kunne sikre en bedre fellestjeneste og økt effektive styrings- og rapporteringslinjer.   

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

prosjektleder for IKT-samarbeid i Midt-Finnmark 

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

omstillingen. 

g. Etablering av rutiner for samhandling mellom kommunene og jevnlig rapportering til 

kommunestyrene. 

h. Myndighetsfordeling mellom utpekt vertskommune, barnevernsleder og 

samarbeidskommuner. 

i. Modell for kostnadsfordeling. 
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j. Samarbeidsavtale. 

 

 

Som revidert innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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. 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. Vurdere om kommunenes barnevernsfaglige personell skal kunne ansettes i 

vertskommunen (vurdering av en virksomhetsoverdragelse), hvis dette skal til for å 

kunne sikre en bedre fellestjeneste og økt effektive styrings- og rapporteringslinjer.   

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

prosjektleder for IKT-samarbeid i Midt-Finnmark 

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

omstillingen. 

g. Etablering av rutiner for samhandling mellom kommunene og jevnlig rapportering til 

kommunestyrene. 

h. Myndighetsfordeling mellom utpekt vertskommune, barnevernsleder og 

samarbeidskommuner. 

i. Modell for kostnadsfordeling. 

j. Samarbeidsavtale. 
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