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Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret  21.04.2016 

 

Endring i delegasjonsreglement - delegasjoner etter særlov - Barnevernsloven 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Pkt 10.11 i reglement for delegering av myndighet vedr barnevernloven endres slik: 

 

"· Barnevernsloven. Leder for barnevernet gis myndighet til å treffe vedtak i medhold 
av barnevernsloven og for godkjenning og tilsyn av fosterhjem." 
 
Delegeringen gjelder for kommunens eget barnevern inntil det avløses av et felles barnevern 
og for felles barnevern når det er etablert og i drift. 
 

 

 

 

Saksopplysninger 

Barnevernlederrolle: 

 

Delegasjonsreglement for Tana kommune, vedtatt i KST  28.06.2007, sist revidert av KST 

25.02.16, i punkt 10.11 Delegasjoner etter særlov  delegeres myndighet til å treffe vedtak i 

medhold av barnevernsloven til leder for hjelpetjenesten.  

 

Tana kommune har i KST 12.11.15 / PS 74 / 2015 vedtatt at det inngås samarbeid med Nesseby 

kommune og etableres felles barneverntjeneste. 

 

 Vedtak  
Tana kommune inngår samarbeid med Nesseby kommune og etablerer felles 

barneverntjeneste etter vertskommunesamarbeid. Nesseby kommune blir vertskommune 

og Tana kommune blir samarbeidskommune.  



Rådmannen gis fullmakt for å forhandle avtale om felles barneverntjeneste med Nesseby 

Kommune. Avtalen legges frem for hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur for 

godkjenning. 

 

HOOK  har den 12.4. 16  i PS 22 / 2016 vedtatt samarbeidsavtalen om felles barnevern. 

 

  Vedtak  
Samarbeidsavtale om interkommunal barnevern mellom Tana og Nesseby kommunene 

vedtas som foreslått i vedlegget med virkning fra 01.09.2016 med forutsetning at det blir 

tilsatt barnevernleder som kan lage felles rutiner og beskrive behovene for den 

interkommunale tjenesten, før den felles tjenesten blir iverksatt.  

Ordfører gis fullmakt til å underskrive avtalen. 

 

Konstituert leder for hjelpetjenesten har sagt opp sin stilling fra og med 26.4.16. 

Ansettelsesprosessen for ny leder pågår og det antas at ny leder for hjelpetjenesten tidligst kan 

begynne fra juli- august 2016.  Arbeidsgiver har hatt utfordringer å finne en som vil påta seg 

rollen som konstituert leder for virksomheten. Faglig rådgiver for virksomheten er villig å påta 

seg rollen som leder men vedkommende er ikke villig å påta seg ansvar som barnevernleder. 

Dette begrunnes med relativt kort periode å ha det ansvaret og utfordringer til å komme grundig 

nok inn i sakene som foregår innen tjenesten. En barnevernkonsulent i barnevern er villig å påta 

seg funksjon som barnevernleder i overgangsperioden til felles barnevern for Tana og Nesseby 

iverksettes fra høsten 2016. Vedkommende er ikke villig å bli konstituert leder for hele 

hjelpetjenesten. 

 

På grunn av tidsaspekt løftes saken rett opp til kommunestyret.  

 

Delegering av ansvar for godkjenning og tilsyn av hjemmet: 

 

Barnevernloven og fosterhjemsforskriftets bestemmelser om tilsyn med barn i fosterhjem ble 

endret med virkning fra og med 01 02 2014. Etter endringen sier barnevernloven følgende om 

tilsynet:  

 

Den kommunen der fosterhjemmet ligger, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet. 

Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem 

til barnet fyller 18 år. Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får forsvarlig 

omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetningene som ble lagt til grunn for plasseringen blir 

fulgt opp. Kommunen skal sørge for at de som skal utøve tilsynet gis nødvendig opplæring og 

veiledning. ( barnevernloven § 4-22) 

 

Tidligere var dette ansvaret lagt til barneverntjenesten i fosterhjemskommunen, men nå er dette 

endret i loven til at det er kommunen som har dette ansvaret.  

 

Endringene viderefører tidligere ansvarsfordeling mellom kommunene der fosterhjemmet ligger 

(fosterhjemskommunen) og kommunen som har ansvaret etter barnevernloven § 8-4, 2. ledd 

(omsorgskommunen). Det er fortsatt slik at fosterhjemskommunen har ansvaret for tilsynet, og 

omsorgskommunen har ansvaret for oppfølgingen av barnet. Omsorgskommunen har 

finansieringsansvaret for både oppfølging av barnet og for tilsynet med barnet.  

 

 

Fosterhjemsforskriftet § 8 stiller imidlertid krav om at det må gå klart frem av kommunens 

delegasjonsreglement hvilken instans i kommunen som gis ansvar for tilsynet. Videre stilles 

krav om at tilsynspersonen er uavhengig av barneverntjenesten og fosterforeldrene.   



 

§ 8.Fosterhjemskommunens plikt til å føre tilsyn med barn i fosterhjem 

Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra 

plasseringstidspunktet frem til barnet fyller 18 år. Det skal gå klart frem av 

fosterhjemskommunens delegasjonsreglement hvilken instans i kommunen som skal føre 

tilsynet 

 

Verken barnevernloven eller fosterhjemsforskriftet stiller bestemte krav til hvordan 

fosterhjemskommunen skal organisere tilsynet sitt. Dette kan tilpasses til forholdene i 

kommunen. Ansvaret kan legges til barneverntjenesten eller en av de andre tjenestene i 

kommunen, som for eksempel helse- og omsorgstjenesten. Selve tilsynet kan utføres av ansatte i 

kommunen, av private aktører eller privatpersoner. Tidligere var tilsynsplikten formulert som en 

plikt til å oppnevne en bestemt tilsynsfører til det enkelte barn. Dette er nå falt bort. Loven åpner 

for fleksibilitet i valg av organisatoriske løsninger og legger blant annet opp til at kommunen 

kan ansette personer som har ansvaret for å føre tilsyn med flere barn.  

 

En viktig forutsetning for at tilsynet skal fungere etter sin hensikt, er at barna stoler på at 

tilsynspersonen har en uavhengig rolle overfor fosterforeldrene og barneverntjenesten.  I tillegg 

må tilsynspersonen på eget grunnlag kunne gjøre seg opp en mening om barnets situasjon og 

påpeke eventuelle mangler i barnevernets oppfølging av barnet.  Fosterhjemsforskriftet stiller 

noen krav til den som skal føre tilsyn med barnet hvor egnethet fremgår som ett av disse 

kravene.  

 

 

Vurdering 

 

Barnevernlederrolle: 

 

Det vurderes at siden det foreligger politisk vedtak om sammenslåing av barneverntjenester i 

Tana og Nesseby om relativt kort tid, er det hensiktsmessig å endre kommunen sin 

delegasjonsreglement vedrørende myndighet å fatte vedtak etter barnevernsloven slik at 

barnevernleder har vedtaksmyndighet. Dette gir muligheten å konstituere en av 

barnevernkonsulenter som barnevernleder i en overgangsperiode inntil interkommunal 

barnevern iverksettes fra høsten 2016. Barnevernkonsulenten som er villig å påta seg ansvaret 

kjenner godt lovverk, rutiner og retningslinjer i tjenesten og kjenner til alle saker i 

tjenesteområdet. Faglig rådgiver kan dermed konstitueres som virksomhetsleder uten ansvar om 

barnevern. Vedkommende konstitueres som virksomhetsleder til en ny leder er tilsatt. 

  

 

Godkjenning og tilsyn av fosterhjem: 

Barneverntjenesten i Tana har for tiden ansvaret for tilsynsførerordningen. I dette ligger at det 

føres tilsyn med fosterbarn fra egen kommune og fra andre kommuner. Innad i tjenesten er dette 

organisert ved at det engasjeres eksterne tilsynsførere. Egne ansatte i barneverntjenesten fører 

ikke tilsyn med barn i fosterhjem.   

I føringene til den nye bestemmelsen er uavhengighet og legitimitet vektlagt. Med dagens 

organisering er det knyttet risiko til tilstrekkelig uavhengighet for tilsyn med fosterbarn fra egen 

kommune.  Relatert til dette, burde tilsynsførerordningen vært flyttet fra barneverntjenesten.  På 

en annen side kan risiko for avvik i slike tilfeller forhindres med gode rutiner og internkontroll. 

Samtidig er barneverntjenesten den instansen som har faglig kunnskap om fosterbarn og har 



allerede innarbeidede rutiner for oppfølging av denne ordningen. Uavhengighet kan sikres ved 

høy faglig bevissthet og gode rutiner for oppfølging av tilsynet.  

En omorganisering av ordningen vil medføre at en annen tjeneste får ansvaret for nye oppgaver 

eller det kan vurderes å ansette en person i en stillingsandel for å fylle denne rollen. Dette er 

mulig å få til, men vil kreve ressurser.  

 

 

 

 


