
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAP  

Møtested: Rådhuset  

Møtedato: 28.06.2019 Tid: 08:30  

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

 

Dokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Butikken i Selvær og Træna 

kommunes hjemmeside. 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Per Pedersen   

Nestleder Lena Holmen   

Medlem Johnny Hansen   

Medlem Unni Jakobsen   

Medlem Jan Agnar Willumsen   

 

 

 

 SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

27/19 16/180    

 INNGÅELSE AV VERTSKOMMUNESAMARBEID OM 

BARNEVERNTJENESTE MELLOM NESNA KOMMUNE OG TRÆNA 

KOMMUNE  

 

 

 

 

Træna, 21.06.2019 

 

Per Pedersen 
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INNGÅELSE AV VERTSKOMMUNESAMARBEID OM BARNEVERNTJENESTE 

MELLOM NESNA KOMMUNE OG TRÆNA KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: F47 &01  

Arkivsaksnr.: 16/180    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/19 Formannskap 28.06.2019 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Det inngås samarbeidsavtale om barneverntjenester mellom Nesna kommune som 

vertskommune og Træna kommune. 

 

Nesna kommune får ved inngåelse av avtalen ansvaret for og oppfølgingen av 

barneverntjenesten i Træna kommune, etter lov om barneverntjenester (Barnevernloven). 

 

Avtalen inngås som et vertskommuneforhold etter Kommunelovens § 28-1a, jmf.28 -1b, med 

Nesna som vertskommune. Avtalen gjøres gjeldende fra 24.06.2019. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Inngåelse av vertskommunesamarbeid mellom Nesna kommune og Træna kommune, om 

overtagelse av alle oppgavene knyttet til lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100, 

med endringer av 1. juni 2014. 

 

Fakta: 

Det har i mai/juni 2019 vært samtaler på politisk og administrativt nivå for å få etablert en slik 

avtale.  

 

Træna kommune har frem til årsskiftet 2018 hatt avtale med Leirfjord kommune, etter dette 

har Træna kommune selv drevet tjenesten. 

 

Det er både administrativt og politisk et sterkt ønske om, og en bred enighet rundt inngåelse av 

et vertskommunesamarbeid da Træna kommune ikke har de nødvendige verktøy og 

formaliteter på plass for å drifte barneverntjenesten på egenhånd.  

 

Barneverntjenesten i Nesna kommune er positiv til å inngå et vertskommunesamarbeid med 

Træna. Det har den siste måneden vært konstruktive samtaler mellom administrasjonen og 

barneverntjenesten i kommunene, og det er gjort avklaringer på roller og funksjoner.  

De viktigste momentene i dette vertskommunesamarbeidet reguleres gjennom den foreliggende 

avtalen som ligger til gjennomlesing til hvert av de respektive kommunestyrene (vedlegg). 

Den praktiske konsekvensen av inngåelse av den foreliggende avtalen vil være at Træna 

kommune overdrar forvaltningsmessig ansvar og drift av oppgavene som følger av 

barnevernloven til barnevernleder i Nesna kommune. Nesna kommune vil så ivareta dette 

ansvaret på vegne av Træna kommune, og Træna kommune må bære kostnadene for dette. 
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Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune dekker inntil en 50% stillingshjemmel i Nesna kommunes 

barneverntjeneste for å ivareta oppgaver etter denne avtalen. Etter avtale fakturerer Nesna 

kommune Træna kommune alle utgifter i forbindelse med saksbehandling, oppfølgning og 

kontroll. Dette innbefatter også reiseutgifter, utgifter i forbindelse med 

fylkesnemdsaker/rettssaker og utgifter i forbindelse med 

fosterhjemsplassering/institusjonsplassering, ledelse av barneverntjenesten og eventuelt 

andre tradisjonelle barneverntiltak. 

 

Det opprettes egen kostnadsoversikt hos Nesna kommune der Træna kommune får oversikt 

og rapportering på økonomien. 

 

Vurdering: 

Det inngås samarbeidsavtale om barneverntjenester mellom Nesna kommune som 

vertskommune og Træna kommune. 

 

Nesna kommune får ved inngåelse av avtalen ansvaret for, og oppfølgingen av 

barneverntjenester i Træna kommune, etter lov om barneverntjenester (barnevernloven). 

 

Avtalen inngås som et vertskommuneforhold etter kommunelovens § 28-1a, jmf.28 -1b, med 

Nesna som vertskommune. Avtalen gjøres gjeldende fra 24.06.2019. 

 

Vedlegg: 

Vertskommuneavtale om barneverntjenesten mellom Nesna kommune og Træna kommune 

 

 

Træna 21.06.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      

rådmann        

      

 

 

 

 

 

 

 


