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1: Deltakere og vertskommune 
Gausdal kommune, org. nr. 961 381 274 og Øyer kommune, org nr. 961 381 185 inngår 
vertskommuneavtale etter kommuneloven § 20-2 om felles barneverntjeneste. 

 
Samarbeidets navn er Øyer/Gausdal Barneverntjeneste. Samarbeidet er organisert som et 
administrativt vertskommunesamarbeid forankret i kommuneloven § 20-2. 
Gausdal kommune er vertskommune.   

 
2: Formål  
Formålet med samarbeidet er å samordne tjenesten i kommunene for å styrke og utvikle en 
robust og faglig sterk barneverntjeneste som kan rekruttere og beholde kvalifisert personell, 
og imøtekomme kravene i ny barnevernslov (2022). 
 
Øyer/Gausdal barnevernstjeneste skal ha ansvaret for alle oppgaver etter Lov om 
barneverntjenester (Lov-1992-07-17-100), som etter lov og forskrift ikke er lagt til andre. 
Tjenesten skal medvirke i utviklingen av kommunenes forebyggende arbeid, og etter ønske 
fra kommunene delta i planleggingsarbeid etter kapittel tre i Lov om barneverntjenester. 

 
3: Virkeområde og avgjørelsesmyndighet 
Vertskommunesamarbeidet omfatter lovpålagte oppgaver etter Lov om barneverntjenester. 
Deltakende kommunes oppgaver etter barnevernloven § 2-1 ivaretas av leder for 
barneverntjenesten, ansatt av kommunedirektøren i vertskommunen. Leder av 
barneverntjenesten skal ha en stedfortreder. 
 
Vertskommunen organiserer selv sin virksomhet ut fra de oppgaver det etter avtalen skal løse. 
Kontorsted er Gausdal kommune. Samarbeidskommunen stiller vederlagsfritt kontor og 
møterom til disposisjon for stedlig arbeid for barneverntjenesten. 

 
Kommunestyret i deltagerkommunen delegerer nødvendige fullmakter til å utøve 
vertskommunesamarbeidet til kommunedirektøren i Øyer, som delegerer sin myndighet 
videre til kommunedirektøren i Gausdal kommune, jf. kommuneloven § 20-2, punkt 2. 

 
Vertskommunen kan ikke treffe avgjørelser i saker som er av prinsipiell betydning. Saker av 
prinsipiell karakter må vedtas av kommunestyret i begge kommuner.  

 
4. Plikter/rett: 
Vertskommune:  

a) Gi samarbeidskommunen, innfor rammen av gjeldende lov, innsynsrett i 
vertskommunes virksomhet. 

b) Innarbeide rutiner for hvordan samarbeidskommunen skal orienteres og delta i 
behandling av klager, tilsynsrapporter og forvaltningsrevisjoner. 

c) Det skal foreligge en avtale om leveranse av tjenester, samarbeid og rapportering.  
d) Særskilte forhold som oppstår rundt endringer som utfordrer driften av tjenesten, skal 

kommunedirektørene vurdere hvordan dette kan løses økonomisk.   (må sees ihht. 
punkt 3 og 5)  

e) Følge bestemmelsene om klage i et administrativt vertskommunesamarbeid hjemlet i 
kommuneloven § 20-5. 

f) Ha rett til å ta ut og motta søksmål knyttet til drift av kommunale tjenester i 
vertskommuneavtalen. 
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Samarbeidskommune:  
- i samarbeid med vertskommunen følge kommunelovens § 20-5 i forhold til behandling 

av klagesaker. 
 
5: Økonomi 
Vertskommunene utarbeider budsjett med økonomiplan og oversender til 
samarbeidskommunen innen medio september. 
Budsjettet skal være basert på at vertskommunens drift av barneverntjenesten skal gå i 
økonomisk balanse, dvs. at vertskommunen skal ha dekket alle sine utgifter til driften (med 
fradrag av egenandel), herunder andel av administrative kostnader til støttetjenester, uten at 
driften skal gi fortjeneste. Vertskommunen kan beregne et påslag i form av en fast sum 
(500 000,- fordelt etter folketallsnøkkel) på utgiftsvolum som følger årlig kommunal deflator 
til dekning av dette. 

 
Dersom budsjettvedtaket medfører endret driftsnivå, skal vertskommunen gis tilstrekkelig tid 
til omstilling av driften, jf. avtalens punkt 10. 

 
Budsjettet fastsettes ut fra ordinære og påregnelige driftsutgifter, og inntekter. Eventuell 
økning i utgifter eller reduksjon i inntekt, som ikke er budsjettert i løpet av året, avregnes av 
vertskommunen i årsoppgjøret senest 1.februar i påfølgende regnskapsår.  

5.1.: Regnskap og rapportering 
Vertskommunen framlegger regnskap for tjenesten til kommunedirektøren i samarbeids-
kommunen i forbindelse med årlig regnskapsavslutning.  

 
5.2.: Finansiering av tjenester 
Alle utgifter som følge av klientrettede tiltak, samt all sakkyndig bistand, skal belastes 
kommunen der vedkommende som omfattes av barnevernstjenestens arbeid er 
hjemmehørende.   
 
Alle netto utgifter til drift av barneverntjenesten (KOSTRA 244, med unntak nevnt over), 
fordeles etter innbyggertallet i den enkelte kommune per 01.07. i året før budsjettåret. 

Den enkelte kommunens andel av fastsatte utgifter forfaller til betaling kvartalsvis á konto, 
med avregning i forbindelse med årsavslutning. Vertskommunen utsteder faktura.  

 
6: Erstatningsansvar 
Dersom barnverntjenesten pådrar seg erstatningsansvar, skal eventuelle utgifter som følge av 
dette, deles mellom kommunene etter finansieringsnøkkelen over. Dette gjelder også dersom 
den felles barneverntjenesten blir oppløst og det i ettertid blir reist erstatningskrav mot 
tjenesten som relateres til den tid avtalen har vært gjeldende. Erstatningssaker som oppstår 
etter at samarbeidet er etablert, men som knytter seg til forhold før samarbeidet ble opprettet, 
skal dekkes av den kommunen som forholdet opprinnelig hørte til. 

7: Avtalens varighet 
Avtalen er tidsubegrenset, men med rett til oppsigelse for den enkelte deltakerkommune i 
samsvar med avtalens punkt 8. 

 
8: Oppsigelse og avvikling av samarbeidet 
Avtalepartene kan ved skriftlig varsel si opp avtalen med 2 års varsel regnet fra 31.12. i 
oppsigelsesåret. 
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Ved oppsigelse bortfaller kommunens forpliktelse til å betale pengekrav iht. avtalen regnet fra 
og med 1.1. det tredje året etter oppsigelse.  

 
Ved uttreden av samarbeidet skal fremtidige pensjonsforpliktelser for de ansatte i 
barneverntjenesten for kommunene Gausdal og Øyer iht. denne samarbeidsavtalen, beregnes 
og betales forholdsmessig fra samarbeidskommunen til vertskommunen, som fremdeles vil ha 
arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Beregningen skal omfatte alle som har arbeidet og fortsatt 
arbeider i tjenesten fra virkningstidspunkt for avtalen frem til opphør. Beregningen 
godkjennes av kommunedirektøren i samarbeidskommunen. Dersom enighet ikke kan oppnås, 
vises til avtalens punkt 10. 
 
Fastsatt fremtidig pensjonsforpliktelse ved opphør fordeles forholdsmessig etter 
finansieringsnøkkelen for vertskommunesamarbeidet. 
 
9: Mislighold 
Ved noen av partenes mislighold inntrer bestemmelsen i pkt. 10. 

 
10: Tvister 
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av denne avtalen skal 
tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlingene ikke frem innen to måneder, 
kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. 
Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning med voldgift i 
Norge. Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann. Formannen skal være jurist, og 
oppnevnes av lagmannen i Eidsivating Lagmannsrett. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov 
av 14.5.2004 nr. 25 om voldgift. 

 
Som verneting vedtas Sør-Gudbrandsdal tingrett. 
 
11: Ikrafttredelse 
Avtalen trer i kraft 01.01.2021. 
 
12: Forbehold om kommunestyrets godkjennelse 
Avtalens gyldighet forutsetter etter kommuneloven § 20-4 godkjennelse av kommunestyret 
selv i den enkelte kommune.  
 
Avtalen er ikke gyldig før begge kommuner har akseptert avtalen. 
 

 
 

Sted____________________________, dato_____\ _____-2020 
 

 
 

Ordfører i Gausdal      Ordfører i Øyer 
 

________________________________   ___________________________


