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Avtale om interkommunal 

barnevernvakt 
 

Ringsaker interkommunale barnevernvakt 

 

Vertskommunesamarbeid mellom Ringsaker kommune (vertskommune), 

Engerdal, Trysil, Elverum, Åmot, Løten, Stange, Hamar og Lillehammer,  

Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Stor-Elvdal 

(samarbeidskommuner). 

 

Vedtatt av Ringsaker kommunestyre dd.mm.2018 

Vedtatt av Engerdal kommunestyre dd.mm.2018 

Vedtatt av Trysil kommunestyre dd.mm.2018 

Vedtatt av Elverum kommunestyre dd.mm.2018 

Vedtatt av Åmot kommunestyre dd.mm.2018 

Vedtatt av Løten kommunestyre dd.mm.2018 

Vedtatt av Stange kommunestyre dd.mm.2018 

Vedtatt av Hamar kommunestyre dd.mm.2018 

Vedtatt av Lillehammer kommunestyre dd.mm.2018 

Vedtatt av Gausdal kommunestyre dd.mm.2018 

Vedtatt av Øyer kommunestyre dd.mm.2018 

Vedtatt av Ringebu kommunestyre dd.mm.2018 

Vedtatt av Sør-Fron kommunestyre dd.mm.2018 

Vedtatt av Nord-Fron kommunestyre dd.mm.2018 

Vedtatt av Stor-Elvdal kommunestyre dd.mm.2018 

 

Avtalen gjelder fra 1.1.2019 

 



Utkast 10.04.18 
 

2 
 

1. Avtalens parter 
Denne avtalen er inngått mellom Ringsaker kommune som vertskommune og Øyer kommune som 

samarbeidskommune. Følgende 15 kommuner deltar i samarbeidet:  Engerdal, Trysil, Åmot, Elverum, 

Løten, Stange, Hamar, Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Stor-Elvdal. Det 

inngås likelydende avtaler med alle kommunene.  Avtalen inngås som et administrativt 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1b. 

2. Avtalens formål og bakgrunn 
Kommunene har vedtatt å etablere et administrativt vertskommunesamarbeid om en felles 

barnevernvakt. Formålet er å tilby deltakerkommunene akuttberedskap etter lov om barnevern-

tjenester utenom ordinær kontortid.  

Et vertskommunesamarbeid gir sterkere fagmiljø, rasjonell drift og skaper mer attraktive 

arbeidsplasser. En felles barnevernvakt vil levere tjenester med bedre kvalitet enn hva den enkelte 

kommune klarer å levere på egenhånd. 

Denne avtalen omfatter de forhold som skal reguleres jf. kommuneloven § 28-1 e. 

3. Barnevernvaktens oppgaver 
Barnevernvaktens formål er å yte barneverntjenester for barn, unge og familier som trenger akutt 

barnevernfaglig bistand utenfor barneverntjenestenes ordinære kontortid. 

I barnevernvaktens tjenester inngår: 

• Øyeblikkelig hjelp til barn, unge og deres familier i akutte kriser som faller inn under 

barnevernlovens formål 

• Hasteplasseringer av barn og unge i henhold til barnevernloven 

• Tilbud om samtaler og bistand til ungdom som er pågrepet av politiet 

• Bistå politiet etter forespørsel, i forbindelse med familievoldsaker eller andre situasjoner der 

det vurderes at det er risiko knyttet til barnets omsorgssituasjon  

• Betjene henvendelser videreformidlet fra Alarmtelefonen for barn og unge tlf. nr. 116111 

• Bistå med informasjon, rådgivning og støttesamtaler, så langt det er mulig innenfor de 

ressurser som er stilt til disposisjon 

Den enkelte kommune kan gjøre avtale om kjøp av tilleggstjenester.   

4. Lovhjemmel, myndighet og organisering 
Den interkommunale barnevernvakten er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 28-1 b. 

Følgende myndighetsutøvelse delegeres til vertskommunen: 

• Gjennomgå og vurdere innkomne meldinger, jf. barnevernloven § 4-2 

• Foreta undersøkelser, jf. barnevernloven § 4-3 

Følgende vedtaksmyndighet delegeres til vertskommunen: 

• Hasteflyttinger, jf. barnevernloven § 4-6 første og annet ledd,  

• Samværsrett og skjult adresse, jf. barnevernloven § 4-19 

• Hasteflytting pga. barnets atferd, jf. barnevernloven § 4-25 jf. 4-24 

• Tilbakeholdelse/forbud mot flytting av barn, jf. barnevernloven § 4-9 
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• Flytting av barn med plasseringsvedtak i akuttsituasjon, jf. barnevernlovens § 4-17 

• Akutte, kortvarige hjelpetiltak som ikke kan avventes til førstkommende virkedag, jf. 

barnevernloven § 4-4 

Alle delegeringer gjelder kun utenom samarbeidskommunens ordinære kontortid og dersom saken 

ikke kan vente til påfølgende virkedag. Påbegynte saker hos barnevernvakten kan likevel sluttføres 

dersom barnevernvaktens involvering strekker seg inn i ordinær åpningstid, og forholdene tilsier at 

det er hensiktsmessig. Likeledes bør påbegynte akuttsaker i ordinær barneverntjeneste som 

hovedregel sluttføres av dem, så sant ikke sterke hensyn tilsier noe annet.  

Samarbeidskommunen overtar ansvaret for oppfølging av det enkelte barn og eventuelle iverksatte 

tiltak førstkommende virkedag.  

Barnevernloven er under revisjon. Ovennevnte lovbestemmelser kan bli endret, og lovhenvisningene 

i denne avtalen blir automatisk endret tilsvarende så langt de passer.    

 

5. Vertskommunens ansvar 
Vertskommunen har ansvar for daglig administrasjon og drift av barnevernvakten, inkludert 

arbeidsgiveransvar for ansatte.  Vertskommunen har ansvar for at tjenestene holder nødvendig faglig 

standard.  

Vertskommunen har plikt til å informere og drøfte saker av vesentlig betydning med 

samarbeidskommunene før det fattes beslutninger, herunder lokalisering, organisatoriske endringer 

og saker av vesentlig økonomisk betydning.  

6. Samarbeidskommunenes ansvar 
Samarbeidskommunene har ansvar for at det foreligger delegert myndighet fra kommunestyret til 

vertskommunen. 

Samarbeidskommunen har ansvar for rettidig betaling til vertskommunen. Samarbeidskommunen 

skal medvirke til at forhold som kan påvirke driften negativ blir løst, og så langt det er hensiktsmessig 

bistå i utviklingen av et godt barnevernvakttilbud.   

7. Samarbeid.  
Rådmannen i vertskommunen innkaller rådmennene (eller den rådmannen utpeker) i 

samarbeidskommunene til minimum ett møte i året. Aktuelle saker til drøfting er budsjett, 

tertialrapport og årsberetning. 

Det inngås i tillegg egen tjenesteavtale på administrativt nivå mellom vertskommunen og 

samarbeidskommunene som blant annet kan omtale følgende:  

• Samarbeidsfora mellom involverte kommuner under rådmannsnivå 

• Budsjett og budsjettprosessen 

• Periodevis rapportering 

• Fordeling av utgifter mellom barnevernvakten og samarbeidskommunen tilknyttet 

enkeltsaker. 

• Styrende prinsipper for avslutning og overføring av enkeltsaker fra barnevernvakten til 

samarbeidskommunen. 
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• Håndtering av samtidige hendelser 

• Åpningstider 

8. Økonomi 
Barnevernvaktens utgifter fordeles mellom deltakerkommunene ut fra innbyggertall siste år (31.12). 

Faste utgifter fordeles ut fra innbyggertall, mens ekstrautgifter på grunn av aktivering av bakvakt og 

ev. overtid faktureres det enkelte barns oppholdskommune. 

Vertskommunen kan beregne 5 % påslag for å dekke generelle administrative utgifter til 

støttetjenester som vertskommunen har. Alle deltakerkommunene skal også dekke ekstra 

omkostninger ved oppstart, bl.a. lønn til leder før 01.01.2019.  

 

Faktura sendes kommunene to ganger i året, henholdsvis innen 1. april og 1 oktober.    

9. Tvist 
Uenighet om avtalens virkeområde, oppgaver og økonomiske forhold søkes løst i sin alminnelighet 

gjennom forhandlinger mellom kommunene. Dersom det ikke oppnås enighet, skal tvisten avgjøres 

ved mekling, jf. Tvistelovens kap. 7 og 8.  

10. Avtalens varighet og oppsigelse 
Avtalen trer i kraft 1.1.2019 og gjelder inntil den sies opp av en av partene. Avtalen kan sies opp med 

1 års varsel.  

Dersom det oppstår vesentlige endringer i grunnlaget for avtalen, kan avtalen kreves reforhandlet 

med 6 måneders varsel. 

 

 

For Ringsaker kommune, dato …   For Øyer kommune, dato  

 

 

Jørn Strand, rådmann     xxxxx, rådmann/ordfører  

 


