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BARNEVERNSTJENESTEN - SAMARBEIDSAVTALE  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Træna kommune fortsetter i barnevernsamarbeidet med Leirfjord, sammen med 

Alstahaug, Herøy og Dønna og oppsigelsen av 1.november 2016 trekkes. 

2. Træna kommune krever at det gjennomføres arbeidsmøter i samarbeidet, for å drøfte 

arbeidsmetoder, rutiner, samarbeid, etc, slik at samarbeidskommunene har en felles 

oppfatning av hvordan barneverntjenesten skal utøves overfor innbyggerne. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna kommune inngår i dag i en interkommunal barneverntjeneste, drevet etter verts-

kommunemodellen, der Leirfjord kommune er vertskommune. De andre kommunene i 

samarbeidet er Alstahaug, Herøy og Dønna. Barnevernet har kontor på Leland i Leirfjord og 

kommer til Træna fast et par dager i måneden. Antall barnevernssaker/utredningssaker har 

vært veldig høy i perioden 2013-2015, med utredning eller aktiv sak på 9 % av alle barn 0-22 

år i kommunen (13 % av alle barn i alderen 0-18 år). Antall saker har gått ned i løpet av 2016 

og ligger nå på under det halve. Også dette er høyt sammenlignet med landsgjennomsnittet 

på i underkant av 4 % i alderen 0-22 år. På landsbasis har 40 % av alle i aldersgruppen 0-22 

år, som har mottatt hjelp fra barnevernet vært plassert i tiltak utenfor hjemmet.  

 

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 

skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn 

og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet gir hjelp til barn og unge inntil de fyller 23 

år, men etter fylte 18 år gis hjelpen som frivillig tiltak. Barnevernets oppgaver er regulert i 

lov om barneverntjenester. Det er vedtatt endring i loven, jfr NOU 2016:16, der det blant 

annet kreves økt samarbeid mellom kommuner i forhold til utførelse av tjenesten. 

 

På bakgrunn av blant annet mangelfull rapportering, uforutsigbare og økende kostnader og et 

generelt behov for å sjekke hvilke alternativer som vil være mest hensiktsmessige for Træna 

kommune, gjorde Kommunestyret den 1.november 2016, i sak 54/16 vedtak om å si opp 

avtalen med Leirfjord kommune om felles barneverntjeneste. Avtalen er bindende ut 

påfølgende kalenderår og løper ut 2017. Kommunestyret ba om en utredning på alternativer 

for videre barnevernstjeneste for Træna kommune i egen sak innen april 2017.  

 

Vurdering: 

Rådmannen har gjort en foreløpig utredning av følgende alternativer: 

1. Egen barneverntjeneste i Træna kommune 

2. Ny felles barneverntjeneste med Lurøy, Rødøy og evt Nesna 
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3. Inngå i et barnevernsamarbeid med Rana 

4. Fortsette i eksisterende barnevernsamarbeid i Leirfjord 

 

 

1. Egen barneverntjeneste i Træna kommune 

Som utgangspunkt mener rådmannen at det ikke vil være forsvarlig å drive eget 

barnevern i Træna kommune. Dette gjelder både i forhold til den som skulle jobbe i 

en slik tjeneste og i forhold til utøvelsen av faget. Man ville være alene i det daglige 

arbeidet og små forhold med personlig kjennskap til enkeltfamilier i mange saker, 

ville gjøre en slik jobb veldig vanskelig. Et samarbeid på en eller annen måte anses 

derfor å være helt avgjørende for å få til en hensiktsmessig barneverntjeneste for våre 

innbyggere. Ny barnevernlov, jfr NOU 2016:16 stiller også krav til samarbeid 

mellom kommuner om drift av barneverntjeneste. Alternativet legges derfor bort, som 

ikke relevant.  

 

2. Ny felles barneverntjeneste med Lurøy, Rødøy og evt Nesna 

Det ble tatt kontakt med Lurøy, Rødøy og Nesna på rådmannsnivå med forespørsel 

om å diskutere et mulig fremtidig barnevernsamarbeid. Tilbakemeldingene var som 

følger: 

 

Lurøy og Nesna: Både Lurøy og Nesna driver i dag egne barneverntjenester. Det 

jobbes med å etablere et nytt interkommunalt barnevernsamarbeid mellom 

kommunene Rana, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy og Nesna. Det ble fra 

starten av arbeidet med å samarbeide om barneverntjeneste i full bredde. Senere ble 

dette endret til å kun gjelde i forhold til fosterhjem og beredskapshjem. Nå har 

administrasjonen i kommunene gjenopptatt drøftinger om et mulig utvidet barnevern-

samarbeid. Træna kommune ønskes velkommen til å be om å bli tatt opp i 

samarbeidet og vil da kunne inngå i den videre planlegging av et slikt 

barnevernsamarbeid, som da vil bli mellom 8 kommuner. Vår evt inntreden vil måtte 

godkjennes av de 7 eksisterende kommuner.  

 

Rødøy: Rødøy kommune driver i dag egen barneverntjeneste, organisert under NAV. 

De har startet utredning av et mulig barnevernsamarbeid med Salten. I forbindelse 

med Træna kommune sin henvendelse, der det kom frem at det pågikk en utredning 

av et utvidet Rana/Vefsn samarbeid mellom til sammen 7 kommuner, har også Rødøy 

kommune bedt om å bli holdt orientert om fremdriften av denne utredningen, med 

tanke på evt fremtidig samarbeid i retning av Rana. Skulle både Rødøy og Træna gå 

inn i dette samarbeidet vil antall kommuner i samarbeidet være 9.  

 

På bakgrunn av svarene fra Lurøy, Rødøy og Nesna anses det ikke som relevant å 

utrede videre et eget barnevernsamarbeid mellom Træna, Lurøy, Rødøy og Nesna.  

 

3. Inngå i et barnevernsamarbeid med Rana 

I og med at Rana kommune, sammen med Vefsn leder utredning av felles barnevern 

med Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy og Nesna vil de avvente utfallet av en slik 

utredning før de ser på evt andre samarbeid. Slik situasjonen er akkurat nå vil et evt 

samarbeid med Rana handle om å inngå i et stort barnevernsamarbeid, med Rana og 
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Vefsn som vertskommuner og med til sammen 8 eller 9 samarbeidskommuner. Dette 

samarbeidet vil bli nesten dobbelt så stort i antall medlemskommuner, sammenlignet 

med det vi har i dag og det vil bli en betydelig større tjeneste, sett ut fra antall 

innbyggere. I barnevernsamarbeidet med Leirfjord betjener barnevernet ca 13 240 

innbyggere i de 5 kommunene som inngår i samarbeidet. I et barnevernsamarbeid 

med Rana, forutsatt at alle de kommunene som i dag inngår i utredningen, vil antall 

innbyggere i samarbeidet være ca 51 200 innbyggere. Med Rødøy vil tallet være ca 

52 465. Dette er 4 ganger større enn samarbeidet med Leirfjord. Et slikt 

barnevernsamarbeid anses å være et relevant alternativ til det samarbeidet vi inngår i 

nå.  

 

4. Fortsette i eksisterende barnevernsamarbeid i Leirfjord 

Utredning i forhold til fremtidig organisering av barneverntjenesten skulle også 

omfatte et evt  

fortsatt samarbeid med Leirfjord, det vil si at eksisterende samarbeid fortsetter også 

etter 2017.  

 

Det som taler imot et fortsatt samarbeid er de samarbeidsproblemer som har vært, 

spesielt i forhold til rapportering og forutsigbarhet omkring økonomi og budsjett. I 

etterkant av at vi sa opp samarbeidsavtalen har Leirfjord kommune gjort noen grep 

for å endre på de forhold de har fått kritikk for fra samarbeidskommunene, spesielt fra 

Alstahaug. Dette går på organisering av tjenesten og rapporteringsrutiner. 

Barnevernet  er nå organisert som en egen resultatenhet, der barnevernleder har fullt 

personal-, økonomi- og resultatansvar. Ut fra rådmannen sitt skjønn vil det bedre 

rapporteringen, at den samme leder som sitter på kunnskap om enkeltsakene også 

skal rapportere på økonomien i disse sakene. Det vil også bli enklere å skulle 

forholde seg til kun en leder i Leirfjord kommune og ikke slik som tidligere, da vi 

måtte forholde oss til en leder når det gjaldt faglige spørsmål og en annen leder når 

det gjaldt økonomi og rapportering. Rapportering så langt i 2017 har fungert slik det 

skal.  

 

Alstahaug kommune ønsket en endring av fordelingsnøkkelen for samarbeidet og fikk 

gehør for dette. Fordelingen av kostnader ble drøftet i flere møter i 2016 og ville 

medført en betydelig økning for Træna kommune, dersom forslaget fra Alstahaug 

hadde gått gjennom. Træna kommune mente at dette ikke var akseptabelt for Træna, 

og det endte med et «forlik» der halvparten av den prosentvise andelen av kostnader 

lagt til Træna ble fordelt mellom de andre samarbeidskommunene.  

 

Det som taler for et fortsatt samarbeid er at vi allerede har et etablert samarbeid, der 

vi kjenner både ledere og ansatte, rutiner og rammebetingelser. Våre egne etater har et 

etablert samarbeid med barnevernet, som fungerer. Selv om vi er den minste 

kommunen har vi reell innflytelse på samarbeidet, slik vi har sett under reforhandling 

av kostnadsnøkkelen. Barneverntjenesten er stor, men likevel liten sammenlignet med 

et evt samarbeid med Rana. Vi har også sett at det nytter å ta opp ting med Leirfjord 

kommune. De har endret på organisering og ansvarsforhold rundt barneverntjenesten, 

som en konsekvens av krav fra samarbeidskommunene, blant annet fra Træna.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

De økonomiske rammene for barneverntjenesten har stor betydning, selv om det aldri vil 

være mulig å forutse hvor mange eller hvor omfattende saker vi til enhver tid har. Likevel 
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kjenner vi ikke de økonomiske rammene for annet enn eksisterende samarbeid. Rana-

samarbeidet har ikke kommet så langt at de har begynt å se på kostnader og 

kostnadsfordeling og de to første alternativene er ikke utredet økonomisk, da de uansett ikke 

anses som relevante.  

 

Konklusjon/anbefaling: 

Med de to alternativer som anses som relevante, anbefaler rådmannen at eksisterende 

samarbeid med Leirfjord kommune om barneverntjeneste opprettholdes, det vil si at 

oppsigelsen trekkes tilbake. Rådmannen tror at den faglige tyngden i et Rana-samarbeid ville 

økt i forhold til samarbeidet med Leirfjord og det er også grunn til å tro at rekruttering til 

fagstillinger i Rana-samarbeidet ville vært enklere. Når det likevel anbefales å opprettholde 

eksisterende avtale, så er det på bakgrunn av en oppfatning om at et samarbeid mellom inntil 

9 små og store kommuner med et nedslagsfelt på over 50 000 innbyggere, vil bli for stort i 

forhold til vårt beskjedne innbyggertall og at det ikke anses som bedre for innbyggerne å 

skulle starte prosessen med å etablere et nytt stort samarbeid om barneverntjenester, med alt 

det omfatter.  

 

Det anbefales også at det i forbindelse med gjeninntredelse i samarbeidet med Leirfjord 

gjennomføres samarbeids-/arbeidsmøter i administrasjonene, slik at man får drøftet både 

arbeidsmetoder, rutiner, samarbeid med politi, opptreden/framferd, etc. Selv om vi inngår i 

en vertskommunemodell er det viktig at alle samarbeidskommunene kan stå inne for den 

tjenesten som utøves overfor våre innbyggere. Ved å gjennomføre slike samarbeids-

/arbeidsmøter vil vi kunne opparbeide en felles forståelse for hvordan vi ønsker at vår felles 

barneverntjeneste skal utøve tjenesten.  

 

Vedlegg: 

1. NOU 2016:16: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/ 

2. Brev fra Hemnes kommune til styringsgruppa for interkommunalt 

barnevernsamarbeid 

3. Vedtatt samarbeidsavtale med Leirfjord kommune 

 

Træna 02.05.2017  

 

Thore Hopperstad        

rådmann         
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