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VADSØ KOMMUNE
Vadsø Familiesenter

Til rådmenn og barnevernledere i Øst-Finnmark

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato

13/1200-5 F47 &85- 10.02.2014

STATUSVEDR. INTERKOMMUNALTBARNEVERNSAMARBEID

Bakgrunnen for det interkommunale (IK) samarbeidet og opprettelse av koordinatorstilling
er at rådmennene i de 9 samarbeidskommunene Berlevåg, Båtsfiord, Deanu/Tana, Gamvik,
Lebesby, Sør-Varanger, Unjargga/Nesseby, Vadsø og Vardø har underskrevet en avtale om
interkommunalt (IK) samarbeid innen barnevern i Øst-Finnmark. Avtalen er beskrevet i
brev fra Ass. Rådmann Kjell Nilsen i Tana, datert 01.03.2010 (ref. 2008/2061), med
Samarbeidsavtale datert 28. november 2008. Dokumentet finnes i to versjoner som til
sammen inneholder underskrifter fra alle 9 rådmenn.
Samarbeidet var i utgangspunktet gjeldende fra 1.1.09, og avtalen innebar ansettelse av
koordinator i 50 % stilling til å drive samarbeidet.
Ann-Kristin Basma tiltrådte som koordinator for IK barnevern i 50 % stilling 1. mai 2012.
Vadsø Kommune er vertskommune for stillingen.

Formålet med samarbeidet:

Formålet med interkommunalt samarbeid/faglig nettverk er å oppnå en styrket
barnevernfieneste og redusere sårbarhet i tjenesten gjennom fokus på:

At hver kommune skal ha et kompetent tilgjengelig barnevern som er i stand til å
håndtere arbeidsoppgavene til beste for brukerne og i tråd med gjeldende lovverk.
Utvikling av fagtjenestene, felles kompetanse og veiledning for å redusere
sårbarheten i tjenesten.
Samarbeid om og rundt felles systemer, it og elektronisk samarbeid, interne
kontrollrutiner og annet utviklingsarbeid
Rettsikkerhet og brukermedvirkning skal være sentralt i arbeidet.
Som effekt vil kunne oppnås:

o En redusert sårbarhet ved tilgang på et tilgjengelig fagnettverk for bistand i
håndtering av ulike arbeidsoppgaver hvor en ofte er ra/alene i vanskelige
vurderinger/saker.

Postadresse Kontoradresse Telefon Foretaksnr Saksbehandler
Vadsø kommune Vadsø kommune 78 94 23 00 964 993 602 Ann KristinBasma
Postboks 614 Oscarsgate 21 Telefaks Bankgiro Dir.tlf 78 94 24 02
9811 Vadsø 9800 Vadsø 78 94 24 19 1503.27.79988 postmottak@vadso.kommune.no



o En redusert sårbarhet ved at tilgangen på et tilgjengelig fagnettverk kan øke
muligheten for å rekruttere og beholde fagpersoner i stillinger og kan unngå
noe av utskiflingen av ansatte og perioder med ubesatte stillinger.

Hvadetharvært 'obbetmedi erioden:

Gjennomføring og koordinering av kvartalsvise felles samlinger for barnevernledere,
samt kontakt med nettverket mellom samlingene.
Samlingene har hatt diverse tema og besøk av: politiet og familievoldskoordinator,
Bufetat/fagteam og leder for Vadsø ungdomsshjem, Fellesorganisasjonen (F0), samt
Husbanken vedr. tiltak for barn som skal etableres etter kontakt med barnevern.
Gjennomføring og koordinering av opplæring i Kvello utredningsmal og samlinger
for ansatte i barneverntjenestene i samtlige 9 kommuner.
Søknader av kompetansehevingsmidler fra Fylkesmaimen, samt disponering av
felles midler. Herunder å ha kontakt med Fylkesmannen.
Deltakelse på Fylkesmannens samlinger og Bufetats dialogkonferanse i 2012 på
vegne av deltakerkommunene, samt kontakt med representanter for disse.
Gjennomføre og koordinere kurs med jurist/advokat Rikke Lassen om saker med
konflikt mellom foreldre. Kurset ble arrangert sammen med nettverket i Vest-
Finnmark.
Deltakelse i KS sitt Evalueringsnettverk for barnevernssaker. Her har også Tana,
Nesseby og Vardø deltatt. Sør-Varanger startet opp men deltok ikke videre.
Søknad om kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen til Den dialogiske samtalen
(barnesamtalen). Det er innvilget 225 929,- til dette til nettverket.
Berlevåg/Båtsfjord har også fått midler til dette.

Områderdetvil bli arbeidetvideremeder bl.a.:

Gjennomføre fasfiagte samlinger og forberede tema, samt invitere gjester/ deltakere
Videre arbeid med felles dokument for samarbeid mellom barnevern og politi
Gjennomføre og koordinere samlinger i opplæring i Den dialogiske samtalen.
Vurdere og koordinere felles veiledning og kompetanseheving m.v.
Opplæring i Familieråd for interesserte kommuner
Utføre diverse oppgaver på forespørsel fra kommunene

•

Økonomiskerammerfor samarbeideto koordinatorstillinen:

Avtalen innebærer at det er beregnet en fordeling mellom kommunene, med et likt
grunnbeløp for alle kommunene, og et tilskudd basert på barnetallet i den aktuelle
kommune:



Kommune Lik kostnad (kr 20.000) o etter Barnetall (kr 50 r barn)
Vardø Kr 42.250,- (20.000 + 22.250)
Vadsø Kr 95.750,- (20.000 + 75.750)
Lebesby Kr 33.600,- (20.000 + 13.600)
Gamvik Kr 30.650,- (20.000 + 10.650)
Berlevå Kr 31.750,- (20.000 + 11.750)
Tana Kr 52.650,- (20.000 + 32.650)
Nesseby Kr 27.000,- (20.000 + 7.000)
Båtsf ord Kr 43.800,- (20.000 + 23.800)
Sør-Varan er Kr 132.850,- (20.000 + 112.850)
Totalt Kr 490.300,- (180.000 + 310.300)

Det IK barnevernssamarbeidet fikk støtte fra Fylkesmannen i Finnmark for et år. Det
innebærer at det ikke har tilkommet kostnader for deltakerkommunene fra 1.5.12 til 1.5.13.
Fra denne dato har kommunene kostnader i henhold til underskrevet avtale, samt
administrasjonskostnader, det er sendt ut krav på dette for 2013 (jf. vedlegg).

Nettverket har pr. 1.1.14 et "innestående beløp" som omhandler det som står igjen av
innbetalinger fra kommunene etter at lønn og administrasjonskostnader er trekkt fra, samt
kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark. Dette vil bli brukt til dekning av
opplæring i Barnesamtalen, samt reisekostnader og overnatting for deltakerne, opplæring i
Familieråd, utgifter til Felles samlinger m.v. Ansatte ved barnevernkontorene sender inn
reiseregninger til vertskommunen som er Vadsø etter avtale.

Med hilsen

-4(-
Ann-kristin Basma
Koordinator for interkommunalt barnevernsamarbeid.

Kopi: Fylkesmannen i Finnmark, avdeling barnevern



Oversikt over kostnader for den enkelte kommune, interkommunale
barnevernssamarbeidet 2013.

* Det skal faktureres for perioden 01.05.13 —31.12.13. ( Utgiftene første år ble dekket
gjennom tilskudd fra Fylkesmannen i Finnmark). Oversikten under viser utgift som skal
faktureres kommunene:

Kommune

Vardø

Lebesby

Gamvik

Berlevåg

Tana

Nesseby

Båtsfjord

Sør-Varanger

Vadsø

Likkostnad(20000) og etterbarnetall(
kr50 r.bam)
28166.- + adm.kostn kr 4125= 32291.-

22400 + adm.kostn kr 4125 = 26525.-

20433 + adm kostn kr 4125= 24558.-

21166 + adm.kostn kr 4125= 25291.-

35100 + adm.kostn kr 4125= 39225.-

18000 + adm.kostn kr 4125= 22125.-

29200 + adm.kostn kr 4125= 33325.-

88566 + adm.kostnad kr 4125= 92691.-

63833 = 63833 ( FAKTURERES
IKKE), vår egenandel

Fakturasendes:

Vardø kommune
Postboks 292, 9951 Vardø
Lebesby kommune,
Postboks 38, 9790
Kjøllefjord
Gamvik kommune, Postboks
174, 9770 Mehamn
Berlevåg kommune, Torget
4, 9980 Berlevåg
Tana kommune,
Rådhusveien 24, 9845 Tana
Nesseby kommune,
Rådhuset, 9845
Varangerbotn
Båtsfjord kommune,
Postboks 610, 9991
Båtsf ord
Sør-Varanger kommune,
Postboks 406, 9915 Kirkenes

Ber om at økonomiavdelingen sender ut faktura til kommunene. Faktura må merkes:
Interkommunalt barnevernssamarbeid periode 01.05.13 —31.12.13 jfr.
samarbeidsavtale av 2010. Beregnet andel av kostnad for .( kommunenavn)

Grethe Pleym



Tjenesteavdelingen // Arbeids- og Velferdsdirektoratet
Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO

Besøksadresse: Økernveien 94 // 0579 Oslo
Tel: 21 07 00 00 // Faks: 21 07 00 01

www.nav.no // 

Til 
Landets kommuner v/rådmannen

Deres ref: Vår ref: 13/8934 JLA Vår dato: 11.02.2014

Anbefaling av kommunale indikatorer i NAV-kontorenes målekort

Vi viser til brev av 27. januar 2012 der Arbeids- og velferdsdirektoratet orienterte rådmannen om 
oppgradering av NAV-kontorenes målekort og om bruken av kommunale indikatorer.

Enkelte fylkesmenn og NAV-kontor har anmodet direktoratet om å anbefale indikatorer som kan 
synliggjøre kommunale tjenester i NAV-kontorenes målekort. Utviklingsavtalen mellom 
Arbeidsdepartementet og KS for partnerskapet stat-kommune om NAV-kontorene (22. august 2012) 
sier i punkt 2.3: «…Avtalepartene vil legge til rette for felles bruk av resultatmål, resultatindikatorer 
og rapportering for målgruppene som NAV-kontoret har ansvar for». 

Direktoratet etablerte for en tid tilbake ei arbeidsgruppe der KS var representert. Den har samarbeidet 
med et pågående prosjekt for kommunale indikatorer i Østfold. Arbeidsgruppa sendte høsten 2013 ut 
et sett med indikatorer på høring til fylkesmennene og landets ti største kommuner (ASSS). Disse fikk 
mulighet til å kommentere indikatorene og foreslå nye.

Fem anbefalte indikatorer
Flere høringsinstanser anbefalte å begrense antallet indikatorer så lenge automatisk datafangst ikke er 
på plass. I første omgang anbefaler direktoratet derfor fire indikatorer om økonomisk sosialhjelp og én 
om Kvalifiseringsprogrammet (se tabell på neste side). KS har sluttet seg til forslaget.

Det er frivillig å innlemme de anbefalte indikatorene i NAV-kontorets målekort. Kommunen kan velge 
å bruke alle, noen eller ingen.  Det vil som før være mulig for kommunen å vise andre kommunale 
indikatorer i målekortet, endre dem og be om nye.

Kommunen bestemmer selv grenseverdier for hva som gir grønn, gul og rød farge på de foreslåtte 
indikatorene. Direktoratet kan senere anbefale grenseverdier.

Indikatorene er ikke fastlagt en gang for alle. Bruken av dem vil vise om tallene blir gode nok eller om 
det blir nødvendig å endre ordlyd, teller eller nevner. 

Direktoratet mener at andelsindikatorer gir mer informasjon enn kun antall og gir kommunene et bedre 
grunnlag for å sammenligne seg med andre kommuner. Både telleren og nevneren som ligger til grunn 
for andelen kommer opp når man trykker på indikatoren i målekortet.



Direktoratets anbefaling av 
kommunale indikatorer i NAV-
kontorets målekort

Teller Nevner

B.101: Andel som har mottatt 
økonomisk sosialhjelp

Antall personer som har mottatt økonomisk 
sosialhjelp i løpet av måneden (fra 
kommunalt sosialsystem)

Antall personer 18-66 år i 
kommunen/bydelen (SSB-tall som 
direktoratet legger inn)

B.102: Andel som er 
langtidsmottakere med 
økonomisk sosialhjelp som 
viktigste kilde til livsopphold

Antall som har mottatt økonomisk 
sosialhjelp i minst seks måneder av de 
siste tolv, og som har sosialhjelp som 
viktigste kilde til livsopphold (fra kommunalt 
sosialsystem)

Antall personer 18-66 år i 
kommunen/bydelen (SSB-tall som 
direktoratet legger inn)

B.103: Andel unge som har 
mottatt økonomisk sosialhjelp

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp, 
under 25 år, i løpet av måneden (fra 
kommunalt sosialsystem)

Antall personer 18–24 år bosatt i 
kommunen/bydelen (SSB-tall som 
direktoratet legger inn)

B.104: Andel mottakere av 
økonomisk sosialhjelp med 
forsørgelsesplikt for barn under 
18 år i husholdningen

Antall som har mottatt økonomisk 
sosialhjelp i løpet av måneden, som har 
barn under 18 år som bor i husholdningen 
og som mottaker har forsørgelsesplikt for 
(fra kommunalt sosialsystem)

Antall personer som har mottatt 
økonomisk sosialhjelp i løpet av 
måneden (fra kommunalt 
sosialsystem)

B.151: Antall deltakere i 
kvalifiseringsprogram

Antall deltakere i kvalifiseringsprogram ved 
utgangen av måneden. (Direktoratet henter 
ut tallet og legger det inn i målekortet. 
Korrekte tall forutsetter at deltakerne blir 
riktig registrert i Arena av NAV-kontorene.)

1

Fremskaffing av tall og innlegging i målekortet
For sosialhjelpsindikatorene må NAV-kontoret selv fremskaffe tallene fra kommunalt fagsystem, og 
legge tallene inn i målekortet. Brukermanual for hvordan man registrerer inn resultater i målekortet er 
tilgjengelig på NAVs intranett (Navet).

Automatisk datafangst
For å forenkle NAV-kontorenes arbeid vil direktoratet jobbe for å få automatisk datafangst, slik at 
tallene kan legges inn i målekortene fra sentralt hold. Her vil direktoratet bygge på erfaringene som 
gjøres i det tidligere nevnte arbeidet i Østfold.

Det finnes flere ulike kommunale datasystemer, og i tillegg kommer en del andre utfordringer. Det vil 
derfor ta tid før automatisk datafangst eventuelt kan realiseres.

Med hilsen

Joakim Lystad
arbeids- og velferdsdirektør Bjørn Gudbjørgsrud

tjenestedirektør

Kopi: Arbeids- og sosialdepartementet
Fylkesdirektør
Fylkesmann
KS



Deanu gielda – Tana kommune
Informasjons- og serviceavdelingen

Notat

Til: Kjell Nilssen
Fra: Aslaug Iversen

Referanse Dato

2013/2245-3 10.01.2014

Universell utforming

Rådet for funksjonshemmede har behandlet saken, og fattet følgende 

Vedtak:

Rådet vil jobbe mer bevisst med universell utforming.
Rådet ønsker at kommunen sender ut sakspapirer/protokoller fra div. andre styrer, råd og utvalg
som kan være aktuelle.
Rådet vil jobbe for å få teleslynge til Galleri Martin og kinosalen.
Rådet ønsker å jobbe for toalettfasiliteter for funksjonshemmede ved div. arrangementer i
kommunen som f.eks Langnesmarkedet.

Med hilsen

Aslaug Iversen
Arkivleder


