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Akuttberedskap i kommunalt barnevern

Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune slutter seg deltakelse i interkommunalt akuttberedskap barnevern med
Bodø som vertskommune. Deltakelsen skjer etter vertskommunemodellen jfr. Kommuneloven
§28 -1 gjennom enkeltavtaler slik at alle forhold reguleres i henhold til kommunelovens krav
om myndighetsoverdragelse.

Vedlegg
1

Orientering om deltakelse i Interkommunal akuttberedskap barnevern

2

Håndbok om akuttberedskap i kommunalt barnevern

Bakgrunn for saken:
Direktoratet har i brev av 11.06.16 presisert hva som er forsvarlig akuttberedskap i
barneverntjenesten. Det betyr at kommunene må ha en formalisert vaktordning hvor
barneverntjenesten er tilgjengelig i akuttsituasjoner gjennom hele døgnet – etter 15.30 og i
helger fra og med 01.01.19. Bodø kommune har fått skjønnsmidler fra fylkesmannen for å
utrede dette på vegne av flere kommuner. I møte 12.09.18 ble prosessen videre drøftet
sammen med flere kommuner i Salten og politiet. Bodø presenterte sin vaktordning med en
egen mottaksavdeling som vil betjene samarbeidskommunene fra 17:30 – 08:00 på
hverdager og hele døgnet i helger.

Vurdering:

Barneverntjenesten i Gildeskål er en liten tjeneste med kun to stillingshjemler. Det innebærer
at kommunen alene ikke kan etablere en forsvarlig akuttberedskap i henhold til krav fra
Direktoratet. Det vil i forhold til regler om vaktordning innebære at ansatte i tjenesten ikke
kan være i beredskap i døgntjeneste, uten at dette vil gå utover tilgjengelighet på dagtid.
I likhet med mange av våre nabokommuner, ser vi at tilgjengelighet og kvalitet på tjenesten
innebærer et samarbeid med andre kommuner.
Kostnadene for å delta i interkommunalt akuttberedskap følger innbyggerprisen med en
helårskostnad på kr. 78 pr. innbygger. Dette innebærer en kostnad på ca. 156.000 ut fra et
innbyggertall på ca. 2000.
I tillegg vil det påføres utgifter ved utrykning, eventuell plassering av barn utenfor hjemmet.
Dette beregnes etter faktiske utgifter, og er utgifter som kommunen også i dag må dekke
hvis det oppstår slike behov.
Frist for kommunene til å sende en formell forespørsel til Bodø kommune er satt til 30.10.18.
Viser forøvrig til vedlegget fra Bodø kommune som omtaler øvrige detaljer i saken.

Konklusjon:
Ved å delta i en interkommunal akuttberedskap vil kommunen sikres et forsvarlig tilbud og en
god kvalitet og tilgjengelighet på mottak av henvendelser til barneverntjenesten også utenom
normal arbeidstid. Det vil bli gitt råd og veiledning, samt håndtering av situasjoner som
oppstår. Det vil bli gitt overlapping til lokal barneverntjeneste som da vil overta saken.
Rådmannen anbefaler at Gildeskål kommune deltar i interkommunal akuttberedskap
barnevern med Bodø som vertskommune.

