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Virksomhetsoverdragelse av barneverntjenesten for Gildeskål kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Barneverntjenesten for Gildeskål og Bodø kommune, organiseres fra 01.01.2020 som et
administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 2018 §§ 20-1 og 20-2, med
Bodø kommune som vertskommune og Gildeskål kommune som samarbeidskommune.
Betaling for barnevernsvakt estimeres til 83 kroner pr. innbygger for 2020, dette beløp vil
justeres årlig etter at faktiske kostnader er kjent. Første justering vil skje pr. 01.01.2021.

Vedlegg
1

Virksomhetsoverdragelse av barneverntjenester for Gildeskål kommune og Nye Hamarøy
kommune

2

Protokoll kollektivt drøftingsmøte

3

Særutskrift Interkommunalt samarbeid barneverntjenesten

4

Signert avtale

Bakgrunn for saken:
Bakgrunn for saken er et vedtak i kommunestyret i sak 2019/416 der det gis fullmakt til at
Gildeskål kommune går i forhandlinger med Bodø kommune om en interkommunal

barneverntjeneste. Bakgrunn for ønske om samarbeid er å sikre en bedre, mindre faglig
sårbar og mer effektiv barneverntjeneste for kommunen. Barneverntjenesten opplever at
tjenesten er for liten og sårbar, samt at de i likhet med andre mindre kommuner er bekymret
for hvordan kommunen skal makte å innfri nye og skjerpete krav fra myndighetene. Et
eksempel på dette er at alle kommuner nå skal ha, eller være tilknyttet en barnevernsvakt
også utenfor kontortid. Gildeskål kommune har allerede inngått et samarbeid om
akuttberedskap med Bodø slik at tjenesten er tilgjengelig også utenfor kontortid ved akutte
hendelser. Dette faktureres med et beløp pr. innbygger.
Vurdering:
Bodø kommune har allerede gjort et prinsippvedtak om å overta barneverntjenesten for
Hamarøy og Gildeskål kommune fra 1.1.2020 under forutsetning av politisk avklaring fra de
respektive kommunestyrer. Bodø kommune ivaretar allerede barneverntjenesten for Steigen,
Værøy og Røst.
Dette samarbeidet er evaluert og konkludert med at det fungerer svært bra for alle parter, og
myndighetskravene som pålegger disse kommunene synes godt ivaretatt. Fylkesmannen har
også samme oppfatning, og det foreligger ingen innvendinger eller anmerkninger fra deres
side.
Det har i løpet av høsten vært drøftinger på administrativt nivå mellom Bodø og Gildeskål
kommune rundt organisering og driften av vertskommuneansvar, dette er i vesentlig grad
sluttført helt fram til det blir foretatt en politisk avklaring i de respektive kommunestyrer.
Det er vedlagt en vertkommuneavtale som skisserer begges parters plikter og ansvar i
virksomhetsoverdragelsen. Dette bl. a. med hensyn til kontorplass for de ansatte samt
gjensidig frist for begge parter om oppsigelsesfrist på et år for denne avtalen.
I Gildeskål er det to årsverk som overdras til Bodø kommune, disse får ikke endrede
arbeidsvilkår som følge av virksomhetsoverdragelsen, bortsett fra at en ansatt i Gildeskål vil
få tittelen fagleder, på linje med de andre i Bodø som har dette. Barnevernleder i Bodø
kommune blir arbeidsgiver for personalet som i dag er ansatt i Gildeskål kommune. Bodø
kommune vurderer at det ikke blir nødvendig å flytte oppmøtested for de ansatte så framt
det ikke oppstår rekrutteringsutfordringer.
Det er avholdt informasjonsmøter med de ansatte i samarbeid med Bodø kommune, og
kommuneadvokaten. Alle ansatte har fått seg forelagt deres rettigheter i forbindelse med
virksomhetsoverdragelse og deres reservasjons- og fortrinnsrett ved
virksomhetsoverdragelsen. Dette jfr. kommuneloven 2018 §§ 20 -1 og 20 -2, med Bodø
kommune som vertskommune og Gildeskål kommune som vertskommune.
Bodø kommune er bundet av de tariffavtaler som Gildeskål kommune er bundet av, og de
ansatte overfører sitt arbeidsforhold til Bodø kommune med de samme lønnsvilkårene de
innehar pr. i dag Det er også avholdt drøftingsmøte med de ansattes hovedtillitsvalgte, og
protokoll ligger vedlagt saken.

Konklusjon:
Rådmannen innstiller på at det inngås et vertskommunesamarbeid om barneverntjenester
mellom Gildeskål kommune og Bodø kommune etter avtaleforslaget som ligger vedlagt i
saken. Avtalen underskrives av de respektive ordførerne i begge kommunene, under
forutsetning av at kommunestyret i Gildeskål slutter seg til vedlagte avtale.

