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Samarbeidsavtale – Gjøvik Land barnevern 

 

 

 

 

Avtalen er inngått mellom  

 

………… kommune og Gjøvik kommune. 

 

 

 

 

Gjøvik, den xx. xx xxxx 

 

 

-------------------------------------------  ---------------------------------------------- 

Xxxxxxxxxxxx     Magnus Mathisen 
Rådmann xxxxxxx kommune    Rådmann Gjøvik kommune 

 

 

 

 

 

Avtalen undertegnes i 2 eksemplarer, ett til hver av partene. 
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1 Omfang og formål 
Avtalen omfatter leveranse av barneverntjenester for alle innbyggere i målgruppa i Lov om 

barneverntjenester (Barnevernloven). 

Tilbudet skal være likelydende til innbyggerne i alle samarbeidskommunene. Tilbudet skal 

sikre at kommunene har forsvarlige tjenester ihht definerte lov- og forskriftskrav og til 

enhver tid gjeldende faglige retningslinjer for god praksis.  

Denne samarbeidsavtalen erstatter de tidligere inngåtte samarbeidsavtalene for 

interkommunal tilsynsordning og interkommunal barnevernvakt for kommunene i pkt 2. 

2 Deltakere i samarbeidet 
Følgende kommuner er deltakere i samarbeidet:  

- 0538, Nordre Land kommune  
- 0536, Søndre Land 
- 0502, Gjøvik kommune 

 
Det inngås en avtale mellom Gjøvik som vertskommune og Nordre Land og Søndre Land som 

samarbeidskommuner. 

3 Lovhjemmel og myndighet 
Avtalen er inngått i henhold til Kommuneloven § 28b om administrativt 

vertskommunesamarbeid.  

Oppgaver og avgjørelsesmyndighet etter Lov om barneverntjenester overføres fra 

samarbeidskommunen til vertskommunen.  

Ansvarlig for daglig drift og ledelse av Gjøvik Land barnevern er Gjøvik kommune 

v/rådmannen.  

Avtalen fritar ikke samarbeidskommunen det ansvaret kommunen har for det forebyggende 

arbeidet etter Lov om barneverntjenester §§ 3-1 og 3-2. 

Vertskommunen har ansvar for at fylkesmannen orienteres iht kommuneloven § 28e nr 4. 

4 Ansatte og virksomheten 
Ansatte i Land barneverntjeneste blir etter Arbeidsmiljøloven (AML) § 16 -

virksomhetsoverdragelse, overført til Gjøvik kommune.  

Ved en eventuell avvikling av Gjøvik Land barnevern vil kommunene fortsatt ha 

forpliktelser til å levere forsvarlige barneverntjenester og ansatte vil tilbakeføres til 

kommunene de var ansatt i ved etableringen av Gjøvik Land barnevern eller til et annet 

samarbeid. De vil være vernet gjennom reglene i AML om virksomhetsoverdragelse. Dersom 

det skulle vise seg at disse reglene ved en eventuell avvikling ikke skulle bli benyttet, får 

arbeidstakerne fortrinnsrett til en annen stilling i den kommunen vedkommende 

opprinnelig var ansatt i, jf. AML § 14-2. 
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Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Gjøvik Land barnevern, inkl 

barnevernvakt og fosterhjemstilsyn. Virksomheten BOFIN er en del av tjeneste barnevern 

for Gjøvik kommune, men inngår ikke som en del av denne samarbeidsavtalen og er skilt 

på eget ansvar og budsjett. 

Gjøvik-Land barnevern tar ikke over noen aktiva fra Land barneverntjeneste. 

5 Beskrivelse av barneverntjenesten 
Barneverntjenester levert av Gjøvik-Land barnevern skal være gratis for innbyggerne og 

skal: 

- Omfatte: 

o Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester 

o Tiltak etter Lov om barneverntjenester 

o Ettervern etter Lov om barneverntjenester 

o Barnevernvakttjenester 

o Fosterhjemstilsyn 

- gi innbyggerne støtte, veiledning/rettledning, hjelp til å ta kontakt med andre 

deler av tjenesteapparatet 

- dialog og samhandling med det øvrige hjelpeapparatet 

Kvalitet på tjenestene og kompetansekrav i forhold til ansatte skal være i samsvar med lov 

om barneverntjenester med gjeldende forskrifter. 

6 Lokalisering 
Gjøvik Land barnevern er lokalisert i Gjøvik kommune. Gjøvik Land barnevern skal ha 

tilgang til møterom i Nordre Land kommune og Søndre Land kommune. Trådløst nett levert 

av IKT-avdelingen Gjøvik kommune må være tilgjengelig også på møterom i Nordre land 

kommune og Søndre land kommune, på lik linje med slik det er på andre lokasjoner i 

Gjøvik kommune. 

7 Økonomi og rapportering 
Vertskommunen har ansvar for å sikre god økonomistyring (inkl. budsjett- og 

regnskapsansvar) i tjenesten.  

Vertskommunen utarbeider forslag til driftsbudsjett og legger frem for Samarbeidsrådet.  

- Alle direkte utgifter og inntekter knyttet kostra funksjon 244 

- Alle utgifter og inntekter knyttet til kostra funksjon 251 

- Alle utgifter og inntekter knyttet til kostra funksjon 252 

Vertskommunen søker tilskudd og skjønnsmidler på vegne av Gjøvik Land barnevern. 

Kostnader knyttet til kostrafunksjonene 251 og 252 dekkes av den kommunen som etter Lov 

om barneverntjenester har ansvaret for det gjeldende barn. 
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Budsjettrammen justeres årlig i samsvar med kommunal indeks. Økning i rammen utover 

dette må godkjennes særskilt av Samarbeidsrådet.  

Budsjettforslaget sendes Samarbeidsrådet innen 01.10.  

Kommunestyret i vertskommunen vedtar driftsbudsjett og økonomiplan. 

Vertskommunen rapporterer tertialvis til Samarbeidsrådet. Rapportene skal inneholde 

økonomisk oversikt og prognoser, evt. avvik påpekes og forklares. Rapportene skal gi 

samarbeidskommunene korrekt grunnlag for rapportering til KOSTRA. Frist for oversendelse 

til Samarbeidsrådet er hhv 10.05. og 01.09. Årsrapport for tjenesten oversendes 

samarbeidskommunene tilsvarende. I tillegg til økonomi skal rapportene vise 

barnevernfaglige aktivitetsdata for hver av kommunene. 

Barnevernsjefen møter i samarbeidskommunenes kommunestyre to ganger per år, vår og 

nyttår, og fremlegger tilstandsrapport for tjenesten. 

Barnevernsjefen møter i felles formannskap en gang per år. 

Samarbeidskommunene betaler 10% i vertskommunetilskudd til vertskommunen av lønns og 

administrasjonskostnader, KOSTRA funksjon 244. 

7.1 Kostnadsnøkkel – fordeling av utgifter  
Samarbeidskommunenes andel av driftskostnader beregnes i hht en kostnadsnøkkel basert 

på innbyggertall og korrigeres for demografi og behov for barneverntjenester hentet fra 

KOSTRA pr 31.12. Nøkkelen justeres hvert år. 

 Kostnadsnøkkel for 244 driftskostnader 

 
Innbyggere 
31.12.16 

Andel 
 

Andel 
korrigert og 

vektet 

Gjøvik 30 319 70,82 % 52,4% 

Nordre Land 6 773 15,82 % 33,4% 

Søndre Land 5 717 13,35 % 14,3% 

Totalt 42 809 100,00 % 100% 

 

Følgende KOSTRA indikatorer danner grunnlaget for kostnadsnøkkelen «andel korrigert og 

vektet»: 

- Folkemengde i alt 

- Undersøkelser i alt  

- Barn med bare hjelpetiltak ila året 

- Barn med bare omsorgstiltak ila året 

- Ettervern (18-23 år) 

Vertskommunen sender faktura til samarbeidskommunene på et halvårlig à konto beløp i 

hht beregnet andel, pr 15.01. og 15.07. Tiltakskostnader for hver kommune faktureres 

halvårlig, pr 15.1 og 15.07. 
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Sakkyndig utredninger utført av eksterne faktureres hver enkelt kommune. Kjøp av ekstern 

juridisk bistand i enkeltsaker faktureres hver enkelt kommune. 

7.2 Regnskap – over-/underforbruk  

Endelig oppgjør for regnskapsåret foretas i sammenheng med revisjonsbekreftet regnskap. 

Ubrukte midler avsettes av vertskommunen på bundet fond til bruk etterfølgende år.  

Dersom endelig regnskap for Gjøvik Land barneverns driftskostnader viser regnskapsmessig 

underskudd, og fondsmidler fra tidligere år ikke dekker opp dette, skal hver enkelt 

samarbeidkommunenes andel av underskuddet legges til ved A- konto betalingen for 

kommende regnskapsår. 

7.3 Delegasjon 
Søndre Land kommune og Nordre Land kommune delegerer myndigheten etter Lov om 

barneverntjenester til rådmannen i vertskommunen Gjøvik kommune. 

Administrativ myndighet er delegert fra rådmannen i samarbeidskommunen til rådmannen i 

vertskommunen Gjøvik 

Myndigheten tillagt barnevernadministrasjonens leder i samarbeidskommunen overføres til 

barnevernadministrasjonens leder i vertskommunen.  

Kommunestyret i samarbeidskommunene delegerer søksmålskompetanse til rådmannen i 

vertskommunen.  

8 Samarbeidsråd - samarbeid 
Det opprettes et Samarbeidsråd bestående av rådmennene i hver deltakerkommune. 

Vertskommunens rådmann er leder av Samarbeidsrådet. Barnevernsjefen er sekretær for 

Samarbeidsrådet og har møte-, tale og forslagsrett. 

Samarbeidsrådet er rådgivende og skal sikre samarbeidskommunene informasjon om og 

innflytelse på driften og skal bidra til å opprettholde et godt og løpende samarbeid mellom 

alle aktører i faglige og økonomiske spørsmål. 

Alle samarbeidskommunene forplikter seg til å delta aktivt i oppfølgingen av den enkelte 

kommunes saker som blir behandlet i barneverntjenesten. Det utarbeides retningslinjer 

med nærmere beskrivelse av denne samhandlingen, eks. for det tverrfaglige samarbeidet i 

saker det barneverntjenesten har aktive saker, men også i mer systemrettede spørsmål. 

Samarbeidsrådet møtes fire (4) ganger i året og har følgende oppgaver: 

 Være oppdatert på aktuell statistikk og tjenestens utvikling 

 Drøfte samarbeidserfaringer, inkludert driftserfaringer 

 Drøfte de økonomiske rammene for virksomheten 

 Drøfte de personellmessige rammene for forsvarlig barneverndrift. 

 Gi råd ved utarbeidelse av virksomhetsplan, budsjett og årsmelding 

 Drøfte og godkjenne endringer i retningslinjer for samhandlingen mellom 

vertskommunen og samarbeidskommunene.  
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 Oppfølging av internkontroll 

Vertskommunen kan forelegge saker for Samarbeidsrådet som administrasjonen ønsker 

uttalelse/råd om. 

Samarbeidsrådet kan selv ta opp saker med vertskommunen som rådet mener har 

betydning for tjenestens funksjon. 

Endringer i denne samarbeidsavtalen som har betydning for driften skal behandles i 

Samarbeidsrådet før kommunestyrene fatter endelig avgjørelse.  

Vertskommunen har ansvar for dokumentasjon og arkivering. Vertskommunen har ansvaret 

for å kalle inn samarbeidskommunene. 

9 Politisk involvering - barnevernseminar 
Formannskapene i de tre deltakerkommunene, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik møtes 

årlig til i et felles formannskap med fokus på barnevern. Formålet er å gjennomgå 

tilstandsrapporten for Gjøvik Land barnevern og å være oppdatert på hva som kreves av 

kommunen for å ha et robust, forsvarlig og bærekraftig barnevern for de tre kommunene. 

10 Informasjon til innbyggerne 
Hver kommune har ansvaret for å informere sine innbyggere om barneverntjenestens 

organisering og aktiviteter. Gjøvik-Land barnevern forplikter seg til å bidra i kommunenes 

informasjonsarbeid. 

11 Søksmål 
Alle deltakerkommunene i Gjøvik-Land barnevern hefter selv for fremtidige søksmål mot 

egen kommune eller Gjøvik-Land barnevern som retter seg mot tiden før oppstart 

01.06.2018. 

12 Tvist 
Dersom det oppstår tvist om forståelse av denne avtalen, skal dette drøftes mellom 

partene dersom en av partene ber om dette. Om det ikke oppnås enighet avgjøres tvisten 

ved frivillig voldgift i henhold til tvisteloven § 7-1. 

13 Avtalens virkningstidspunkt og varighet 
Avtalen trer i kraft fra 01.06.2018 og gjelder inntil den sies opp av en av partene. 

Hvis det oppstår vesentlige endringer i grunnlaget for avtalen, kan avtalen kreves 

reforhandlet med 3 måneders varsel. 

Ved oppsigelse, gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 1 år fra 1. i påfølgende måned. Det 

gis ingen form for økonomisk kompensasjon til samarbeidskommunen dersom den velger og 

si opp avtalen og tre ut av samarbeidet.  
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Forslag om endringer i samarbeidsavtalen skal behandles i Samarbeidsrådet før den må 

vedtas med alminnelig flertall i de respektive kommunestyrene. Ved uenighet om 

endringer er det den gjeldene avtalen som gjelder inntil enighet om endringene oppnås. 

14 Politisk behandling av Samarbeidsavtalen 
Samarbeidsavtalen er siste gang vedtatt/justert av kommunestyrene slik: 

- Gjøvik kommunestyre  22. mars 2018  k-sak xx/2018 

- Nordre-Land kommunestyre  20. mars 2018  k-sak xx/2018 

- Søndre-Land kommunestyre  19. mars 2018  k-sak xx/2018 

 


