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 Deltakeravgiften er en engangsavgift som fastsettes på grunnlag av kommunens innbyggertall.  

 Kommunene betaler i tillegg egne reise- og oppholdsutgifter i tilknytning til samlingene. Kost/losji pr person vil være anslagsvis kr 2500,- per  

 samling.  Nettverket er godkjent for OU-midler. Det betyr at kommuner som deltar kan søke om å få dekt hele deltakeravgiften.  

 

 

Nettverkets målsetting 

* Økt eierskap til kommunens barnevern fra administrativ og politisk ledelse. Deltakelse i nettverket skal gi     

øverste ledelse kunnskap til å sette ambisjoner og retning for kommunens barnevern.  

* Etablering av arenaer for god dialog mellom faglig ledelse av tjenesten og administrativ/politisk ledelse slik 

at alle kan delta aktivt i drøftinger som berører strategiske valg for kommunens barnevern. 

* Å gi kommunen verktøy og veiledning til å utarbeide årlig tilstandsrapport for barnevernet. 

Metode og innhold 

Nettverket møtes på 4 samlinger. Kommunene bidrar med kunnskap om egen organisasjon og egne  

problemstillinger. KS bidrar med dokumentasjon, metoder og prosessledelse. Deltakende kommuner får besøk 

i et kommunestyremøte der temaet barnevern/barn og unge er på dagsordenen. Til kommunestyret vil KS  

stille med prosessveileder og faglig innleder. Opplegget tilpasses den enkelte kommunes behov gjennom  

dialog i forkant. Erfaringsutveksling og samarbeid mellom kommuner i nettverket gir kunnskap om ulik  

organisering og ulike måter å møte utfordringer på.  Mellom samlingene jobber kommunen med tilstandsrapp-

orten for barnevernet. 

Samlinger (lunsj til lunsj) 

Samling 1: 8.-9.september 2020—Tromsø Clarion The Edge  

Samling 2: 10.-11.november 2020—Alta Scandic hotel  

Samling 3: April 2021 (Dato og sted fastsettes etter oppstart)  

Samling 4: Oktober 2021 (Dato og sted fastsettes etter oppstart)  

Kostnad pr kommune for deltakelsen  

Opp til 5 000 innbyggere             11 625 

5 001 – 7 500 innbyggere  14 125 

7 501 – 10 000 innbyggere            21 750 

10 001 – 15 000 innbyggere            28 250  

15 001 – 20 000 innbyggere             34 625 

20 001 – 30 000 innbyggere             42 250  

30 001 – 40 000 innbyggere            47 375  

40 001 innbyggere og mer  55 000 

Påmeldingsfrist for kommunen: 31.05.2020 

Påmelding pr epost til: hege.tangen.christensen@ks.no 

Kontaktpersoner og utfyllende informasjon: 
Hege.Tangen.Christensen@ks.no – tlf 986 34 837 

Gro.sannes.nordby@ks.no – tlf 990 42 640  
Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakende kommuner i nettverket. Ved stor pågang oppretter vi venteliste. 

Målgruppe 
For å lykkes med nettverksarbeidet er det avgjørende med forankring hos kommunens toppledelse. 

KS anbefaler at ordfører, kommunedirektøren og/eller kommunalsjef sammen med barnevernleder og evt. 

nestleder/fagleder deltar på samlingene. 

Kommuner som er en del av et interkommunalt barnevern er velkommen til å delta, men da må også verts-

kommunen delta.  På noen av samlingene kan det være aktuelt med deltakelse fra andre og/eller flere fra 

kommunens ledelse. 
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