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AVTALE
OM SAMARBEID OM OPPGAVER ETTER:
LOV OM BARNEVERN,
LOV OM SOSIALE TJENESTER
LOV OM ADOPSJON
LOV OM INTRODUKSJONSORDNING FOR NYANKOMMNE INNVANDERE
mellom HEMNE og SNILLFJORD kommuner.
På bakgrunn av prosjektrapport og med hjemmel kommunelovens § 28a, jfr. § 28b,e,f,h,i,j,k
.er følgende samarbeidsavtale mellom Hemne og Snillfjord kommune inngått.
Avtalen er basert på at Snillfjord kommune overfører myndighet til Hemne kommune som
vertskommune i henhold til bestemmelsene i kommunelovens 28.a. Avtalen er en
videreføring av eksisterende avtale vedtatt i Snillfjord kommunestyre den 17/02 2005, sak
04705 og Hemne kommunestyre 01/03 2005, sak 19/05. Grunnlag for revisjon av avtalen er
endringer i kommuneloven og etablering av NAV.
§ 1. Formål
Avtalen gjelder etablering og drift av felles tjeneste for barnevern, sosiale tjenester som er lagt
inn i NAV, adopsjon og introduksjonsprogram for innvandrere. Dette omfatter både
overføring av myndighet fra Snillfjord kommune til Hemne kommune og at Hemne kommune
skal sørge for tjenester mot refusjon fra Snillfjord kommune innenfor de avgrensinger som
framgår av avtalen.
Bakgrunnen for samarbeidet ligger i hovedsak i følgende forhold:
Begge kommuner har små kontor og er sårbare for variasjon i arbeidsmengde og ved fravær.
Begge kommuner ser det nødvendig å skape rammebetingelser for en fortsatt kvalitetssikring
og utvikling av tjenestene, gjennom utvidelse av fagmiljø, større mulighet til utvikling av
kompetanse, økt fleksibilitet i forhold til saksmengde og variasjon i oppgavetyper.
§ 2. Organisering
Hemne kommune er vertskommune for barneverntjeneste og kommunale tjenester i NAV.
Hemne kommune skal før øvrig organisere tjenesten slik at det kan drives en faglig forsvarlig
og effektiv tjeneste i begge kommuner innenfor rammen av gjeldende lovverk.

§ 3. Faglig samarbeid
Barneverntjenesten og kommunale tjenester i NAV skal delta i tverrfaglig samarbeid i begge
kommuner. Dette gjelder både i forhold til den enkelte bruker og i forhold til generelt faglig
arbeid. Samarbeidet legges opp ut i fra det som til enhver tid oppleves som hensiktsmessig.
Det skal legges opp til rutiner og arbeid slik at barnevernslovens §§ 3.1 og 3.2 ivaretas i
begge kommuner.
§ 4. Formelt samarbeid
Hemne kommune skal ha nær kontakt med Snillfjord kommune gjennom deltakelse i faste
møter på administrativt, nivå samt informere fortløpende om forhold som kan ha økonomiske
konsekvenser ut over det som er planlagt. Det leveres budsjettrapporter på prosjekt og konto 4
ganger pr. år.
I henhold til kommunelovens § 28e, pkt. 2d skal avtalen inneholde bestemmelser om
underretning om de vedtak som treffes i vertskommunen. Denne orienteringen gis på de
kvartalsvise møtene som er omtalt over.
§ 5. Oppgaver
Alle oppgaver som følger av kommunens ansvar etter lov om barneverntjenester, adopsjon,
introduksjonsordning for nyankomne innvandrere og sosiale tjenester, med unntak for
tjenester som er lagt til andre instanser i Snillfjord kommune. Hvilke tjenester som faller
innenfor og utenfor avtalen listes her opp:
Følgende tjenester omfattes av avtalen:
• Sosialtjenestelovens kap. 1, 2 og 3, formål, virkeområde, ansvarsfordeling og
sosialtjenestelovens generelle oppgaver
• Sosialtjenestelovens § 4-1, opplysning, råd og veiledning innenfor de oppgaver som
dekkes av avtalen
• Sosialtjenestelovens § 4.3a; sosialtjenesten deltar i samarbeidet om individuell plan så
langt dette er relevant for de tjenester sosialtjenesten skal utføre.
• Sosialtjenestelovens § 4-5; midlertidig husvære.
• Sosialtjenestelovens kap. 5 – økonomisk stønad.
• Sosialtjenestelovens kap. 5a - kvalifiseringsstønad
• Sosialtjenestelovens kap. 6. – særlige tiltak ovenfor rusmiddelbrukere
• Sosialtjenestelovens kap. 8, 9, 10, 11 og 12 gjelder med det forbehold i forhold til
§11-1 at Snillfjord kommune er ansvarlig for de bevilgninger som er nødvendig for å
oppfylle denne avtalen slik at Hemne kommune kan yte de tjenester og sette i verk de
tiltak Hemne kommune har tatt på seg ansvaret for i forhold til innbyggere i Snillfjord
kommune.
• Introduksjonslovens kap. 1-3 og kap. 5 og 6 – introduksjonsprogram.
• Alle kommunale oppgaver etter lov om barneverntjenester.
• Alle kommunale oppgaver etter lov om adopsjon.

Følgende kommunale tjenester omfattes ikke av avtalen:
• Sosialtjenestelovens kap. 4:
a) praktisk bistand
b) avlastning
c) støttekontakt.
d) plass i institusjon
e) omsorgslønn.
• Sosialtjenestelovens kap. 4A – rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt ovenfor
enkelte personer med psykisk utviklingshemming.
• Sosialtjenestelovens kap. 7 – institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjeneste
• Introduksjonslovens kap. 3 – norsk med samfunnsfag

§ 6. Saksomkostninger og erstatningsansvar
Ved en evt. sak om erstatning / søksmål i forbindelse med konkrete saker, svarer den
kommune hvor saken er hjemlet for utgiftene.
§ 7. Økonomi
§ 7.1 Klientrettede tiltak
Følgende føres på prosjekt og refunderes fra Snillfjord i sin helhet:
• Lønn inkludert sosiale utgifter tilsvarende 120 % stilling.
• Alle utgifter som kan knyttes direkte til klienter hjemmehørende i Snillfjord. (All
klientkjøring føres på prosjekt henholdsvis om klienten er hjemmehørende i Snillfjord
eller Hemne.)
• All kjøring til / fra Snillfjord.
• Saksomkostninger og erstatninger i forbindelse med rettssaker og rettsavgjørelser i
forhold til klienter hjemmehørende i Snillfjord. (Tilsvarende føres på prosjekt i
Hemne).
§ 7.2. Fellesutgifter
Følgende fellesutgifter refunderes fra Snillfjord med 15%:
- Kontormateriell (konto 11000)
- Bevertning (konto 11151)
- Annet forbruksmateriell (konto 11200)
- Representasjon (konto 11217)
- Utgiftsdekning legitimerte utgifter (konto 11222)
- Post, telefon (konto 11300)
- Annonse , reklame (konto 11400)
- Opplæring, kurs ( konto 11500)
- Skyss / kost (konto 11602). Andel kjøreutgifter ført på prosjekt henholdsvis
Snillfjord og Hemne trekkes fra før fordeling.
- Andre oppgavepliktige ytelser (konto 11650).
- Bomvei / parkering (konto 11703)
- Andre transportutgifter (konto 11709)
- Avgifter, gebyrer, lisenser (konto 11950)
- Inventar / utstyr (konto 12000)
- Konsulenttjenester (konto 12700). Andel utgifter ført på prosjekt som
klientrettet trekkes fra før fordeling.
- Juridisk bistand (konto 12701). Andel utgifter ført på prosjekt som klientrettet
trekkes fra før fordeling.

§ 7.3 Administrative kostnader
Følgende refunderes fra Snillfjord kommune i sin helhet:
• Lønn inkl. sosiale utgifter, overtid og ekstrahjelp for 15 % andel stilling på
saksbehandlernivå. Dette skal kompensere for forbruk av administrative tjenester.
• Andel lederlønn NAV – kommunenes utgifter fordeles med 20 % Snillfjord og 80 %
Hemne – inkl. administrative kostnader knyttet til lederårsverket i NAV.
Utgangspunkt er fordeling mellom NAV og kommunene som dette framkommer i
egen avtale mellom Snillfjord kommune, Hemne kommune og NAV.
§ 8. Evaluering / rapportering
Leder for henholdsvis NAV og barnevern rapporterer ved behov til rådmannen og politiske
utvalg i hver kommune for de saker som angår den enkelte kommune.
§ 9. Registrering og evaluering
Det foretas en registrering av timeforbruk til tjenester i den enkelte kommune som grunnlag
for å evaluere hvordan ressursene fordeles i forhold til den ressursen de enkelte kommuner
har bidratt med i samarbeidet ved behov.
§ 10. Oppsigelse – oppløsning
Dersom deltakerne er enige om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning (jfr.
kommunelovens § 28i,1.)
Avtalen kan sies opp med ett års skriftlig varsel fra en av partene (jfr. kommunelovens
§ 28i,2.)
§ 11. Avvikling av felles kontor
Dersom den felles barneverntjeneste og NAV-kontor avvikles, deles evt. kostnader / verdier
etter nøkkel oppgitt i § 7.2. Verdier / utestående før avtalen ble inngått holdes utenfor. Det
foretas fortløpende registrering av større anskaffelser fra det tidspunkt avtalen ble inngått.
§ 12. Tvist – Voldgift
Dersom det oppstår tvist i tolking og/eller praktisering av avtalen, avgjøres tvisten med
endelig virkning ved voldgift av en nemnd på tre medlemmer, oppnevnt av Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag. (Evt. i samsvar med tvistemålslovens kap. 32.)
§ 13. Ikrafttreden – varighet – underskrift
Avtalen trer i kraft fra og med ……….
Avtalen er utferdiget i 2 eksemplarer, der kommunene beholder ett hver.
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