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INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT - ERFARINGSRAPPORT 2019  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 56/18 Avtale om interkommunal barnevernvakt 
Tjenesteavtale om drift av Ringsaker interkommunale barnevernvakt 
Årsberetning 2019 for Ringsaker interkommunale barnevernvakt (ettersendes når den er 
klar) 

Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at erfaringsrapporten om barnevernvakta, tas til etterretning. 

Saksutredning: 
Øyer kommunestyre besluttet i møte 21.06.2018, K-sak 56/18, at Øyer kommune skulle 
inngå samarbeidsavtale om drift av interkommunal barnevernvakt med Ringsaker 
kommune som vertskommune. Driften startet opp fra 01.01.2019. Følgende vedtak ble 
fattet:  

1. «Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold 
av kommuneloven § 28 1- b med Ringsaker kommune som vertskommune. jfr. 
vedlegg 2. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen. 
3. Kostnader til drift av den interkommunale barnevernvakten, beregnet til kr. 250.000, 

pr. år, innarbeides i årsbudsjettet for 2019 og i økonomiplanen for perioden 2019 -
2022. Oppstartskostnader beregnet til kr. 25.000 for 2018, forutsettes dekket 
innenfor eksisterende budsjettramme. 

4. Erfaringsrapport legges fram for kommunestyret i 2019». 
 
Ihht. pkt 4 i vedtaket har kommunestyret bedt om at det legges fram en erfaringsrapport 
for 2019.  
 
Fylkesmannen ba i oktober 2019 om svar på følgende spørsmål vedr. kommunens 
akuttberedskap på barnevernområdet: 

1. Hvordan er akuttberedskapen organisert? 
2. responstid ved utrykning? 
3. Er organisasjonsformen forsvarlig? (hvorfor?) 

 
Det ble gitt flg. svar fra barneverntjenesten i kommunen:  



1. Øyer kommune har siden 01.01.2019 deltatt i et interkommunalt samarbeid om 
barnevernvakt. Ringsaker kommune er vertskommune. 
I tillegg til avtale om vertskommunesamarbeid er det utarbeidet en tilleggsavtale; 
«Tjenesteavtale om drift av Ringsaker interkommunale barnevernvakt.»  

 
2. I 2019 har det ikke vært noen utrykninger til Øyer så langt, men vi mener at 

responstid med utgangspunkt i geografisk avstand og bemanning ved 
barnevernvakta er akseptabel.  Responstid ble vurdert da avtalen ble inngått.   
I de tilfeller den interkommunale barnevernvakta har mottatt telefonhenvendelser, 
er barneverntjenesten i Øyer blitt kontaktet den påfølgende virkedag og orientert . 
Dette har fungert bra. 
 

3. Vi mener organisasjonsformen er forsvarlig.  
Organiseringen ble vurdert i forkant av etableringen og ulike modeller for 
organisering av en barnevernvaktordning ble vurdert.    
Ut ifra de erfaringene vi har fra første driftsår, mener vi også at organisasjonsformen 
er forsvarlig. 

 
Barnevernvakta er åpen fra kl. 15.00 – 08.00 alle hverdager og døgnåpen i helg og høytid. 
Det er kommet noen få henvendelser fra personer i Øyer kommune til barnevernvakta i 
2019. Disse er alle håndtert med veiledning over telefon til de som har ringt inn. Det har 
ikke vært noen utrykninger.  Ihht. avtalen er barneverntjenesten blitt oppringt fra 
barnevernvakta første virkedag etter henvendelsene og blitt orientert om det som er 
formidlet/innholdet i saken for vurdering av videre behov for oppfølging. Barnevernvakta 
blir bedt om å sende en skriftlig rapport til barneverntjenesten om saken. 
 
Utover dette har barneverntjenesten benyttet tilleggstjenestene som ligger i avtalen med 
barnevernvakta til bl.a. tilsynsoppdrag på ettermiddag/kveld og barnevernvakta har vært 
en drøftingspartner i et par saker. 
  
Vurdering: 
Barneverntjenesten er gjennom etableringen av barnevernvakta, blitt avlastet for ansvaret 
med å sikre akuttberedskap i barnevernet med egne ansatte utenom ordinær arbeidstid. I 
tillegg er akutt tjenesten blitt mer tilgjengelig/synlig for barn/foreldre slik den nå er 
organisert.  
 
Alle henvendelser er blitt vurdert og behandlet i tråd med avtalen og barneverntjenesten er 
godt tilfreds med samarbeidsavtalen og slik den har fungert i praksis.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre tar erfaringsrapporten om barnevernvakta til etterretning 
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Kommunedirektør


