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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
085/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 03.10.2017 

 
 
 
Samarbeidsavtale Vesterålen barnevern - revidering 
      
Innstilling  
Vedtak i sak 82/17 oppheves. 

Arbeidsutvalget bestiller ny sak om revidering av samarbeidsavtale Vesterålen barnevern til 
Arbeidsutvalgets møte 27.oktober 2017. Arbeidsutvalget ber om at rådmannsutvalget i denne 
saken legger fram alternative modeller til fordeling av administrasjonsutgifter i tillegg til den 
som ble skissert i sak 82/17 

 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Forslag til revidert/ny samarbeidsavtale for Vesterålen barnevern ble behandlet i Arbeidsutvalget 
i Vesterålen regionråd 29.9.2017, og vedtatt oversendt til kommunene for endelig behandling. 

Leder av Arbeidsutvalget har bedt om at vedtaket oppheves og at det framlegges nytt og utvidet 
saksframlegg til neste møte i Arbeidsutvalget 27.10.  
 
Fakta i saken 
Forslaget til ny samarbeidsavtale tar utgangspunkt i gjeldende avtale og i samarbeidsavtaler fra 
andre interkommunale barnevernsamarbeid. 

Avtaleforslaget fastslår at administrasjonsutgiftene nå skal fordeles mellom deltakerkommunene 
etter barnefolketall i aldersgruppa 0-17 år,- samt en fastandel på 10% i forhold til dagens 
driftsnivå på funksjon 244 
 
Vurdering 
Leder av Arbeidsutvalget har bedt om at vedtaket oppheves og at det framlegges nytt og utvidet 
saksframlegg til neste møte i Arbeidsutvalget 27.10.  

 
Konklusjon 
Rådmannsutvalget bes framlegge nytt og utvidet saksframlegg for Arbeidsutvalget hvor ulike 
modeller for fordeling av administrasjonskostnader er belyst.  
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