Trondheim kommune

Saksframlegg
VERTSKOMMUNESAMARBEID OM VAKTBEREDSKAP I BARNEVERNET OG KRISETEAM
GODKJENNING AV AVTALER OM SAMARBEID
Arkivsaksnr.: 11/7448
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Bystyret gir sin tilslutning til avtaler om administrativt vertskommunesamarbeid om vaktberedskap i
barnevernet med kommunene Malvik, Melhus og Klæbu samt Værnesregionen barneverntjeneste, og
tilsvarende avtaler for kriseteamfunksjon for kommunene Malvik og Klæbu.
Avtalene inngås med virkning fra 1. januar 2011.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Bakgrunn
Tilbud om samarbeid om vaktberedskap i barnevernet ble initiert for omliggende kommuner så tidlig som i
2004, og er drevet med årlige avtaler og skiftende ”medlemskap” siden. I denne perioden har også
Værnesregionen barneverntjeneste søkt seg inn i samarbeidet. Dialogen med nabokommunene om mulig
samarbeid om kriseteamfunksjon kom i gang i 2009, og ble utredet av en egen prosjektgruppe med
Malvik, Melhus og Klæbu.
I denne saken fremlegges avtalegrunnlaget for det videre samarbeidet om disse funksjonene for politisk
godkjenning. Samarbeidsavtalene beskriver oppgaver som skal løses av Trondheim som vertskommune,
samarbeidsforhold og økonomiske betingelser. Avtalene bygger på bestemmelsene i kommunelovens §
28a og 28b om overføring av myndighet til vertskommune og administrativt vertskommunesamarbeid. De
samarbeidende kommunene behandler forslagene til avtaler i sine respektive kommunestyrer i løpet av
vinteren 2011.
Fakta
Ad. vaktberedskapen i barnevernet
Trondheim er eneste kommune i Midt-Norge som har barnevernvakt med døgnberedskap, lokalisert på
Politihuset i Trondheim. Det tverretatlige samarbeidet med politiet er utviklet over flere år, og fremstår både
som faglig kompetent og som fleksibelt i forhold til den utvikling som har skjedd innenfor kommunalt
beredskaps- og krisearbeid. Denne utviklingen har også økt oppgavetilfanget for vakta utover det rent
barnevernfaglige, for eksempel ved at kriseteamfunksjonen ble lagt dit da denne ble etablert i kommunen.
Den siste funksjonen kom til i 2010, da den nasjonale alarmtelefonen for barn og unge ble startet.
Henvendelser som ikke når frem til barnets hjemkommune, blir her rutet til vakta i Trondheim.
Sammen med oppgavene øker også kravene til en forsvarlig bemanning, og salg av vakttjenester til andre
kommuner har i mindre og mindre grad bidratt til å finansiere dette. I 2010 ble det derfor gjennomført
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drøftinger med samarbeidskommunene om en mer reell kostnadsdeling, og et fastere regulert samarbeid.
Fra 2011 skal samarbeidskommunene derfor dele på de faktiske kostnadene i forhold til innbyggertall.
Denne finansieringsmodellen er lagt inn de nye avtalene med Malvik, Melhus, Klæbu kommuner og med
Værnesregionen barneverntjeneste. Den nye finansieringsmodellen ligger til grunn for det vedtatte budsjett
2011 for barne- og familietjenesten i Trondheim.
Ad. kriseteamfunksjonen
Som beskrevet ovenfor ble kriseteamfunksjonen for Trondheim kommune lagt til barnevernvakta ved
etableringen. Denne funksjonen dekker flere tjenesteområder enn barnevernet, og er en del av
beredskapsplanen for kommunen. I dialogen med nabokommunene ble det anbefalt å trekke denne
funksjonen ut i egen avtale. Fra 2011 er det derfor avtalt at samarbeidskommunene også her skal dele på
de faktiske kostnadene. Dette er lagt inn i de nye avtalene med Malvik og Klæbu kommuner om
kriseteam. I løpet av prosessen har Melhus valgt å løse denne oppgaven i egen kommune.
Konklusjon
Det er store variasjonene kommunene imellom mht akuttberedskap utover ordinær kontortid. Å etablere
gode ordninger i hver enkelt kommune vil bety både kompetansemessige og økonomiske utfordringer.
Rådmannen vurderer at interkommunalt samarbeid/vertskommunesamarbeid kan bidra til mer funksjonelle
og robuste løsninger på de to områdene som er omtalt i denne saken.
I den interkommunale prosjektgruppen som utredet et eventuelt samarbeid om kriseteamfunksjonen, ses
dette i sammenheng med legevakt, krisesenter og overgrepsmottak. Disse sammenhengene bør følges opp i
den videre utvikling av samarbeidet om beredskaps- og krisearbeidet i kommunene.
Rådmannen i Trondheim, 2. februar 2011

Jorid Midtlyng
kommunaldirektør

Lars Mostad
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
-

Utredningsrapport kriseteam av 26.11.2010
Avtale om vaktberedskap barnevern med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner
Avtale om vaktberedskap barnevern med Værnesregionen barneverntjeneste
Avtale om kriseteam med Malvik og Klæbu kommuner

... Sett inn saksutredningen over denne linja
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