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Interkommunalt samarbeid barneverntjenesten

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Gildeskål kommune går i forhandlinger med Bodø kommune om en interkommunal
barneverntjeneste. Avtalen skal godkjennes politisk av kommunestyret.
2. Barneverntjenesten i Gildeskål skal fortsatt ha bemanning lokalt.

Bakgrunn for saken:
Barneverntjenesten i Gildeskål er en tjeneste med mange oppgaver og få stillinger. Mange av
meldingene som kommer inn til barneverntjenesten krever flere undersøkelser før eventuelle
tiltak blir satt inn. Det har vært en økning både i antall saker og kompleksiteten i sakene de
siste årene. Flere av tilmeldingene krever høy kompetanse av saksbehandlerne og det stilles
strenge juridiske krav til vedtak som blir fattet. Med to stillinger knyttet til tjenesten, er det
vanskelig å imøtekomme den spesialistkompetansen som kreves i mange saker.
På bakgrunn av slike utfordringer ser vi at flere små kommuner går inn i interkommunale
barneverntjenester. Det er etablert flere interkommunale tjenester i Nordland fylke – både på
Helgeland, Vesterålen og i Salten.

Vurdering:
Barneverntjenesten i Bodø har i dag en interkommunal tjeneste som innbefatter Steigen,
Værøy og Røst. Gildeskål kommune har fra 1. april en interkommunal akuttberedskap i
samarbeid med Bodø. Flere av våre nabokommuner har også sluttet seg til denne
akuttberedskapen som skal betjene beredskap utenfor ordinær kontortid.
Barneverntjenesten i små kommuner blir sårbar i forhold til kvalitet og oppfølging av mange
og kompliserte saker. I flere tilfeller må kompetansen kjøpes av eksterne aktører, både
jurister og sakkyndige. Det vil derfor være en styrke å gå inn i en felles tjeneste der det
finnes kompetanse på ulike fagfelt, og der det vil være muligheter for samhandling innenfor
tjenesten før vedtak fattes og skal følges opp.

Barneverntjenesten skal også drive forebygging. Det blir vanskelig å prioritere dette når det
er mange meldinger som krever mye oppfølging av de ansatte. På landsbasis og i vår
kommune ser vi at det er mange barn som er i en utsatt situasjon med mange utfordringer,
og det er derfor viktig at barneverntjenesten kan komme tidlig inn med sin kompetanse både
til foresatte, og ansatte i barnehager og skoler.
Å inngå et samarbeid med Bodø kommune om en interkommunal barneverntjeneste,
innebærer at det stilles krav om at det fortsatt skal være en bemanning lokalisert til
Gildeskål. I den interkommunale tjenesten som Bodø har etablert med Steigen kommune, er
de ansatte fortsatt lokalisert til Steigen, og de ansatte samarbeider om saker på tvers av
kommunene. Fordelen er at de har tilgang til flere saksbehandlere som har sin spesielle
kompetanse som kreves i mange av disse sakene, bl. a. juridisk kompetanse.

Konklusjon:
Det stilles store krav til kompetanse og kvalitet til barneverntjenesten. Det er barn og
foresatte i en sårbar situasjon som skal sikres god kvalitet i alle undersøkelser og vedtak som
fattes. Det er en stor økning i tilmeldte saker til barneverntjenesten på landsbasis, dette
gjelder også i vår kommune. Mange saker krever spisskompetanse i saksbehandlingen, og
dette er vanskelig å imøtekomme i en liten kommune med to ansatte.
For å sikre fortsatt god kvalitet i barneverntjenesten i Gildeskål ønsker tjenesten å innlede
forhandlinger med Bodø kommune om en interkommunal tjeneste. Dette vil være med på å
sikre god tilgang på faglig og nødvendig kompetanse som igjen vil bidra til å øke kvaliteten
på tjenester til innbyggerne i Gildeskål kommune.

