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SAMARBEIDSAVTALE OM UTVIKLING AV BARNEVERNSOMRÅDET

1. Formålet med avtalen
KS og Regjeringen er gjennom konsultasjonsordningen enige om et fortsatt systematisk
samarbeid om utvikling av barnevernet. Avtalen er en fornyelse av tidligere inngått
samarbeidsavtale mellom KS og daværende Barne- og familiedepartementet (2005- 2008). På
dette grunnlaget har KS og Barne- og likestillingsdepartementet inngått følgende ny avtale
med virkning fra 1. september 2008 til 1. september 2010.
Partene er enige om at alle barn og unge skal ha samme rettigheter og muligheter til utvikling
uavhengig av foreldres økonomi, etnisk bakgrunn, utdannelse og geografisk tilhørighet.
Barnevernet skal i tråd med barnevernlovens formål sikre at utsatte barn og unge får
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og yte forebyggende innsats som kan bidra til trygge
oppvekstvilkår, hindre problemutvikling og unødige omsorgsovertakelser. Hensynet til
barnets beste skal være avgjørende i valg av tiltak.
Barnevernet må arbeide helhetlig for å nå de nasjonale målsettingene om tidlig intervensjon,
forebygging og mer bruk av kunnskapsbaserte tiltak. For å utvikle et hensiktsmessig
tiltaksapparat av høy kvalitet må stat og kommune trekke i samme retning. For å møte
fremtidige utfordringer og behov er partene enige om at det kreves et utstrakt samarbeid
mellom kommunalt og statlig barnevern. Dette samarbeidet må ha som forutsetning at
instansene oppfattes som likeverdige, og det må bestrebes å få en felles forståelse av viktige
utfordringer i barnevernet i dag.
Avtalens målsettin er:
•
•
•
•
•

Legge et godt grunnlag for bedre samarbeid mellom stat og kommune
Bedre samordning av tjenester og utvikling av et helhetlig tjenestetilbud for utsatte barn
og unge
Styrking av barnevernets legitimitet blant brukere, samarbeidspartnere og befolkningen
for øvrig for å bidra til et åpnere barnevern
Styrke forebyggende innsats med et barnevern som gir hjelp til rett tid og bidrar til trygge
oppvekstvilkår og redusert problemutvikling
Bidra til kvalitetsutvikling i barnevernet
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2. Avtale artenes for liktelser
Partene vil i fellesska
•
•
•
•
•
•

Bidra til at samhandlingen mellom forvaltningsinstansene i oppgaveløsningen styrkes
Samarbeide om FoU-tiltak knyttet til oppgaver beskrevet i denne avtalen
Legge til rette for faglig utvikling for å sikre kompetanse og kvalitet i barneverntjenesten
Arbeide for et større politisk engasjement rundt barnevernet i kommunene for å styrke
oppvekst- og familiepolitikken og forebyggende arbeid blant barn og unge
Legge til rette for at Effektiviseringsnettverkene videreføres som en sentral arena for
kvalitets- og effektiviseringsutvikling av det kommunale barnevernet
Bidra til videreutvikling av kvalitetsverktøy for brukerdialog og tilrettelegge for gode
redskaper for samtaler med barn i barnevernet

KS vil:
•
•
•
•

•

Gjennom et 3-årig prosjekt få fram gode samarbeidsmodeller for bedre samordning av
tjenester til utsatte barn og unge
Bidra til erfaringsoverføring og kunnskapsspredning om gode samarbeidsmodeller for
bedre samordning av tjenestene til utsatte barn og unge
Organisere lokalt forankret kvalitets- og omstillingsarbeid gjennom å videreføre
kommunale effektiviseringsnettverk
Sørge for informasjon og kunnskapsformidling til kommunene gjennom KS'
organisatoriske apparat, medlemskontakt og informasjonskanaler, herunder arbeide for å
styrke barnevernets legitimitet i det politisk —administrative system i kommunene
Etablere gode opplæringstilbud, styrke arbeidet med fagetikk, holdninger og yrkesutøvelse

Barne- o likestillin sde artementet vil:
•

Sette ned et utvalg som skal vurdere mulighetene for et systematisk og forpliktende
samarbeid mellom kommunale og statlige tjenester som gir hjelp til utsatte barn og deres
foreldre
• Bidra til kunnskap og kompetanseheving i det kommunale barnevernet gjennom en
flerårig satsing (2008 —2012)
• Bidra til å finansiere prosjekter og forsknings- og utredningsarbeid i medhold av denne
avtalen
• Styrke kunnskapsgrunnlaget for effektive metoder i barnevernet
• I samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet og Fellesorganisasjonen
utvikle opplæringstilbud og andre virkemidler for å få til et bedre samarbeid mellom
barnehager og barneverntjenesten
• Bidra til drift av Effektiviseringsnettverkene for barnevernet
• Arbeide for en større dreining av barne- og ungdomsvernet mot mer forebyggende arbeid
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Utviklin

av rosesser o arenaer:

KS og Barne- og likestillingsdepartementet mener det er viktig at det kommunale og det
statlige barnevernet etablerer nødvendige arenaer og prosesser for samhandling. Disse
arenaene må være basert på likeverdighet mellom partene og respekt for hverandres roller,
verdier og kompetanse. Partene skal være en pådriver for at det skapes en felles forståelse for
faglige vurderinger og arbeidsmetoder i henhold til nasjonale føringer.
•
•

•
•
•

Partene vil arbeide for en konkretisering av roller og ansvarsfordelig mellom det
statlige og det kommunale barnevernet
Partene vil utarbeide en veileder som kan benyttes ved inngåelse av samarbeidsavtaler
mellom den kommunale barneverntjenesten og Barne-, ungdoms- og
familieetaten/fagteamene
Partene vil bistå til at det opprettes faste møteplasser mellom de største kommunene
og det statlige barnevernet
Partene vil bidra til at en hensiktsmessig tiltaksutvikling av høy kvalitet skjer i
samhandling mellom det statlige og det kommunale barnevernet
Partene vil etablere et tvisteløsningsorgan for "gråsonesaker" der det er tvist mellom
kommune og stat om betalingsansvaret (se eget vedlegg). Organet opprettes som en
prøveordning som vil evalueres.

3. Andre som ber res o forventnin er til medvirknin
Barne- og likestillingsdepartementet, KS og Barne- ungdoms- og familieetaten er
hovedansvarlig for å nå forventningene innenfor rammen av denne avtalen. Kommunene og
statlige, regionale fagteam er viktige aktører for å nå avtalens målsettinger. Barne- og
likestillingsdepartementet vil gjøre fylkesmennene kjent med avtalen. Fylkesmennene vil
gjennom råd og veiledning overfor kommunene bidra til å bygge opp om målsettingene
innenfor rammen av denne avtalen.

4. Forankrin av avtalen —informas 'onsstrate i
•
•
•
•

Avtalen er et viktig element i den reviderte kommunikasjonsstrategien: "Et åpent
barnevern" (2008 —2010)
Samarbeidsavtalen vil omtales i tildelingsbrevet til Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet
KS vil gjøre avtalen kjent blant medlemmene gjennom sitt organisatoriske apparat
Barne- og likestillingsdepartementet vil informere om avtalen i sin dialog med
universiteter og høgskoler, samt med andre sentrale aktører og brukerorganisasjoner

5. Økonomi
Forpliktelsene nevnt i samarbeidsavtalen tilpasses innenfor de til enhver tid gjeldende
økonomiske rammene og Stortingets behandling av de årlige budsjettforslagene.
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6. Evaluering
Avtalen skal følges opp av en administrativ arbeidsgruppe med representanter fra KS, Barneog likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Arbeidsgruppen
skal bidra til å operasjonalisere formålet med avtalen slik at arbeidet kan evalueres underveis
og resultatene presenteres årlig i forbindelse med konsultasjonsordningen mellom
Regjeringen og KS. Det skal avholdes minimum to møter årlig for diskusjon og oppfølging av
avtalen. Det skal føres referat fra møtene. Status for og evaluering av avtalen skal gjennomgås
på det tredje konsultasjonsmøtet.

7. Vari het o o

si else

Partene er enige om å arbeide innenfor de målene som denne avtalen skisserer frem til
1. september 2010. Dersom samarbeidet og resultatene ikke blir vurdert som tilfredsstillende
av en av partene, kan vedkommende part avbryte samarbeidet i medhold av denne avtalen
etter en forhåndsvarsling på 3 måneder.

Oslo, 19. august 2008.

Anniken Huitfeldt
Barne —og likestillingsminister

Halvdan Skard
Styreleder i KS
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