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Samarbeidsavtalen regulerer samarbeidet 
mellom 

NAV Svolvær og Barneverntjenesten 

 
 
Grunnlaget for avtalen er Lov om sosiale tjenester i NAV og Lov om Barneverntjenester. 
 
 
Lov om sosiale tjenester i NAV  
 
§ 1 Lovens formål: 

«Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den 

enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i 
samfunnet.  

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.  

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.  

 § 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen: 

 
Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til at sosiale hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer 
som har betydning for at formålet med loven blir oppnådd.  

Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan 
bidra til å løse oppgavene som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal kommunen i arbeids- og 
velferdsforvaltningen gi uttalelser og råd og delta i den kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomheten og i de 
samarbeidsorganene som blir opprettet.  

Blir det påvist mangler ved de tjenester som andre deler av forvaltningen skal yte til personer med et særlig hjelpebehov, 
skal kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen om nødvendig ta opp saken med rette vedkommende. Er det uklarhet 
eller uenighet om hvor ansvaret ligger, skal kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen søke å klargjøre forholdet.  

 
Lov om Barneverntjenester 
 
§ 1 -1 Lovens formål: 
 
Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, 
omsorg og beskyttelse til rett tid.  Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at 
alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår.  

 
§ 3-2  Samarbeid med andre deler av forvaltningen: 
 

Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer.  

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer (62) og forvaltningsnivåer (63) når dette kan bidra til å løse 
oppgaver som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, 
og delta i den kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet.  

  
 
 
 
 

https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N19920717-100_62
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N19920717-100_63
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1.AVTALENS HENSIKT OG OMFANG 
Avtalens hensikt er å legge grunnlag for trygge og forutsigbare tjenester for felles 
barn/ungdom/familier. Sikre og bidra til at disse får dekket sine behov for samordnede 
tjenester, brukermedvirkning og bidra til sosial trygghet og å lette sårbare overganger. 
 
Avtalen skal videre avklare og sikre forpliktende roller, ansvar, tjenesteflyt, tidsbruk og 
samarbeidsrutiner tjenestene imellom. Denne avtalen gir en beskrivelse av hvordan 
samarbeidet skal gjennomføres i ulike faser av arbeidet. Konkret gjennomføring er nedfelt i 
egne rutinebeskrivelser hos hver av tjenestene. 
 
2.ANSVAR/VIRKEOMRÅDE 
 
Systemnivå: 
 

• Det gjennomføres minimum ett møte på ledernivå i året, for evaluering av 
rutiner/samarbeid og planlegging av felles mål/arbeidsoppgaver videre. Det skrives 
referat fra møtene. 

• Det gjennomføres en gang i halvåret samarbeidsmøter mellom barnevern og NAV. 
Hensikten med disse møtene er å samle fagfolk på tvers av tjenestene for å drøfte 
generelle problemstillinger og tema med tanke på å utvikle en felles forståelse og 
øke kompetansen gjennom erfarings- og kunnskapsutveksling. Ansvar for invitasjon 
NAV (vår) og barnevern (høst). 

 
Individnivå: 
 

• Det brukes samtykkeskjema til å innhente opplysninger og til å drøfte 
problemstillinger mellom tjenestene. 

• Drøfting av saker anonymt ved henvendelse i enkeltsaker (dersom ikke innhentet 
samtykke) der det er behov for avklaringer. 

• Felles kartleggingsskjema for ungdom med behov for ettervern. 

• Avklare i enkeltsaker om det er behov for individuell plan jfr. Lov om 
barneverntjenester § 3-2 a, NAV-loven § 15 og sosialtjenesteloven § 28. 

• Ved felles familie/bruker, alltid vurdere hvorvidt det bør være et samarbeidsmøte for 
å avklare hvem som har ansvar og hvem som skal gjøre hva i saken, som for 
eksempel ved behov for økonomisk bistand.  

• I «standard for arbeidsrettet brukeroppfølging» i NAV går det tydelig frem at NAV, i 
kartleggingen av brukerens behov, skal kartlegge barn og unges behov hvis 
brukeren er forelder. Hvis brukeren har forsørgeransvar skal det særlig legges vekt 
på ivaretakelsen av barn og unges behov. 

• I henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV § 45 framgår det at ansatte i NAV skal 
være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. Uten 
hinder av taushetsplikt skal ansatte i NAV gi opplysninger til barneverntjenesten når 
det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre 
former for alvorlig omsorgssvikt jf. Lov om barneverntjenester §§ 4-10 til 4-12, eller 
når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker jf. samme lov § 4-24. 
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3.EVALUERING AV FELLES TJENESTER/TILTAK SOM YTES TIL DET ENKELTE 
BARN/UNGDOM/FAMILIE 
 
Systemnivå: 
 

• Evaluering vil skje i forbindelse med revidering/gjennomgang av samarbeidsavtalen i 
løpet av høsten hvert år. 

 
Individnivå: 
 

• Evaluering vil skje løpende i oppfølgingen av den aktuelle sak; i samarbeidsmøter og 
ansvarsgrupper. Evalueringen vil også være en naturlig del av de ulike 
oppfølgingsplanene hver av tjenestene har. For NAV vil dette for eksempel være 
aktivitetsplaner, kvalifiseringsprogram, individuell plan. For barneverntjenesten vil det 
være tiltaksplaner, omsorgsplaner, arbeidsplaner og individuell plan. 

 
4.KONTROLL/KVALITETSSIKRING 
Det legges til grunn at all virksomhet som reguleres i henhold til denne avtalen, skjer innen 
de rammer som trekkes opp i relevante lov- og avtaleverk. 
 
5.TVISTER 
Faglig uenighet partene imellom som ikke finner sin løsning i en utvidet dialog mellom de 
berørte tjenester og samarbeidspartnere, løses av nærmeste leder, eventuelt enhetsleder. 
Faglig uenighet skal ikke løses/diskuteres i påhør av brukere/klientene. 
 
6.EVALUERING / REVIDERING AV AVTALEN 
Det holdes årlige evaluerings/revideringsmøter mellom tjenestelederne. Ansvar for 
innkalling 2020: NAV. 
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