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Vertskommuneavtale Værnesregionen Barnevern
Rådmannens forslag til vedtak:


Gjeldende vertskommuneavtale for Værnesregionen Barnevern sies opp med virkning
fra 31.12.2018.



Ny vertskommuneavtale for Værnesregionen Barnevern etter Kommunelovens §28-1 b,
vedtas med virkning fra 01.01.2019

Vedlegg
1 Værnesregionen Barnevern
2 Vedtatte kostnadsnøkler
Saksopplysninger:
Regionrådet i Værnesregionen har tidligere vedtatt en intensjon om at tjenestesamarbeidene i
Værnesregionen i fremtiden skal organiseres som administrative samarbeider etter
kommunelovens § 28-1 b.
Alle vertskommuneavtaler i Værnesregionen er på grunn av dette gjennomgått og i svært stor
grad harmonisert slik at vi vil få likelydende avtaler på alle områder. Delegert myndighet vil
være ulik da mange tjenester drives med hjemmel i særlov med egne krav relatert til myndighet
og myndighetsutøvelse. Til en viss grad vil også flere samarbeider ha avvikende klageinstans,
og i slike tilfeller er dette tatt inn i hver avtale.
Administrativt vertskommunesamarbeid gir ikke formelt rom for politiske organer i
styringslinjen ut over deltagerkommunenes kommunestyrer. Likevel er det ønskelig at noen
politiske møtepunkter beholdes slik at man kan ha påvirkning på utforming av tjenester i
fellesmøter mellom alle kommuner.
Vertskommuneavtalene må derfor ses i sammenheng med Samarbeidsavtale om
tjenesteproduksjon og –utvikling som skal ta høyde for at det er møteplasser mellom politikk og
administrasjon som fortsatt vil være viktige i Værnesregionen med et omfattende

tjenestesamarbeid.
De politiske og administrative organer som beskrives i avtalen er rådgivende for
vertskommunerådmannen og uten formell styringsrett. Politisk styringsrett har kun
kommunestyrene i administrative vertskommunesamarbeider. De administrative organer som
beskrives, opprettes av vertskommunerådmannen for forankring i den enkelte kommune og for
utvikling av eksisterende og nye tjenestesamarbeider til beste for regionen.
Rapporten Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen viste klart at behovet for god
kommunikasjon og informasjon/forankring til politisk nivå øker med en ren administrativ
styringsløsning. Dette ivaretas gjennom en presisering at alle de deltakende kommunene i et
samarbeid når som helst kan be om muntlige og skriftlige orienteringer i eget kommunestyre fra
vertskommunerådmannen eller den vertskommunerådmannen utpeker.
I tillegg til dette er det et uttrykt ønske om at det gjennomføres minst to faste årlige møter
mellom kommunene i samarbeidet slik at det er mulig å gi strategiske føringer i et overordnet
perspektiv. Det er også mulig å kalle inn til ekstraordinære møter ut over de to faste ved behov.
Utarbeidelse av kostnadsnøkler har vært en viktig del av prosessene som er ført i siste halvdel av
2018. Sammen med en vedtatt overheaddekning på 2,5 %, vil nye kostnadsnøkler gi en mer
korrekt fordeling av utgiftene enn det har vært mulig å få til under gjeldende avtaler.
Det er rådmannens vurdering at de vertskommuneavtaler som legges frem for behandling i dag,
sammen med den overordnete samarbeidsavtalen, dekker de føringer som er gitt av regionrådet
gjennom tidligere behandling.
Regionrådet i Værnesregionen har behandlet saken i møter 18. april 2018, 6. juni 2018, 31.
oktober 2018 og sluttbehandlet saken i møte 6. desember 2018.
Regionrådet i Værnesregionen konkluderte 06.06.2018 med følgende:
Samarbeidet i Værnesregionen etter kommunelovens § 27 videreføres i henhold til
vedtatt samarbeidsavtale og vedtekter inntil nytt regionalt samarbeid formelt er vedtatt
for kommunene i Værnesregionen.
Intensjonen er at all kommunal behandling av nytt avtaleverk er klart og at nytt
avtaleverk samt ny samarbeidsform er klar fra 1. januar 2019.
I samme møte behandlet regionrådet nye vertskommuneavtaler, og konkluderte med følgende:
Vertskommuneavtale om Værnesregionen Barnevern tilrådes.
Avtalen trer i kraft med virkning fra 1. januar 2019
Avtalen oversendes kommunene for endelig tilslutning etter at nye kostnadsnøkler er
vedtatt og innarbeidet. Dette forutsettes gjennomført innen utgangen av oktober 2018.
I Regionrådets møte 6. desember 2018 ble det enighet om kostnadsnøkler for
tjenestesamarbeidene i Værnesregionen, og avtalene oversendes dermed kommunene for
behandling.
Arne Ketil Auran
Rådmann

