Retningslinjer for samarbeid mellom NAV og barnevernstjenesten i
Etne Vindafjord, Haugesund/Utsira, Karmøy/Bokn og Tysvær kommune.

1. Hvilket område retningslinjene gjelder for.
Retningslinjene retter seg mot oppfølging av unge som har rettigheter etter lov om
barneverntjenester og etter lov om sosiale tjenester i NAV og/eller folketrygdloven.
2. Formål
Sikre at barneverntjenesten og NAV samarbeider med hverandre, og eventuelt andre
instanser og kommuner i den grad det er nødvendig, for å kunne gi de unge et forsvarlig
tjenestetilbud. Videre skal en sørge for at de unge skal få nødvendig og riktig hjelp og at
tjenestene skal være koordinert i den grad det er behov for det.
Det forutsettes at informasjonsutveksling, planer og tiltak utarbeides sammen med den
unge.
Nasjonal retningslinje for samarbeid ligger som grunnlag, og lokal retningslinje ses i
sammenheng med denne. Se link:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjo
n/Retningslinjer-samarbeid-barnevern-NAV?kap=454594
3. Saksgangen ved samarbeid / overføring mellom barneverntjenesten og NAV.
 Barneverntjenesten innhenter skriftlig samtykke fra den unge til å videreformidle den
nødvendige informasjon.
 Kontaktperson i barneverntjenesten kontakter NAV i den kommunen den unge skal bo i
6 mnd. før den unge blir 18 år, eventuelt 6 måneder før ettervern avsluttes, for å drøfte
saken og behov for samarbeid.
 Dersom det vurderes at det er behov for samarbeid bør det avtales samarbeidsmøte
3 måneder før den unge blir 18 år eller ettervernet avsluttes.
 Formålet med samarbeidsmøtet er å avklare forventninger og hvordan det videre
samarbeidet skal være.
 Sjekkliste ved vurdering av samarbeid mellom NAV og barneverntjenesten:
o Livssituasjon
o Helsesituasjon
o Utdanning/arbeid
o Kontakt med andre tjenester/instanser
o Individuell Plan
o Økonomi. Har den unge bidrag fra biologiske foreldre, stipend fra lånekassen,
eller oppsparte midler?
4. Saksgangen når den unge selv oppsøker NAV-kontor.
 Spørre om de har/har hatt oppfølging fra barnevernstjenesten.
 Opplyse om «angrerett for ettervern» hvis avsluttet ettervern. Ettervern kan gis inntil
fylte 23 år, jfr. Barnevernloven §1-3.
 NAV innhenter samtykke fra den unge til å videreformidle den nødvendige informasjon.
 Innhente informasjon og opprette samarbeid med barneverntjenesten dersom den unge
samtykker til det.

5. Roller og ansvarsavklaring:
Roller og ansvarsfordeling følger nasjonal retningslinje for samarbeid, kap 4.3. Se link:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Relatert+informasjo
n/Retningslinjer-samarbeid-barnevern-NAV?kap=454608
Ansvarsfordelingen og samarbeidet mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret må bero på
en individuell vurdering av ungdommens behov.
Barneverntjenesten har ansvar for å ivareta den unges utviklings- og omsorgsbehov. NAVkontoret har ansvar for å gi arbeidsrettet oppfølging og råd og veiledning når det gjelder
økonomi.
Barneverntjenesten og NAV-kontoret må bli enige om hvem som skal dekke ungdommens
utgifter til livsopphold og husleie, og hvordan man skal forholde seg til andre søknader om
økonomiske stønader. Dette kan for eksempel være søknader om støtte til fritidsaktiviteter,
skole-PC eller lignende.
6. Økonomi:
Hovedregelen er at etter fylte 18 år fordeles det økonomiske ansvaret på følgende måte:
a. NAV yter stønad til utgifter til bolig, strøm og livsopphold utfra en individuell
vurdering /veiledende satser. NAV kan bistå med depositumgaranti. Husleiesummen
må være godkjent av NAV i forkant.
b. Barneverntjenesten dekker utgifter knyttet til barnevernsfaglig oppfølging og
etablering i egen leilighet jfr. barnevernstjenestens satser, samt har en
koordinerende funksjon.
Unntak fra hovedregelen:
a. I de unntakstilfeller hvor barneverntjenesten ber NAV om å yte mer stønad enn NAV
vanligvis ville gjort, skal barneverntjenesten begrunne dette skriftlig overfor NAV.
Eksempel på det kan være at den unge har midler i form av voldsoffererstatning, arv,
barnepensjon e.l.
b. Dersom barneverntjenesten vurderer at det er den unges beste å ikke søke om
bidrag fra biologiske foreldre må barneverntjenesten begrunne dette skriftlig.

NAV og barneverntjenesten i den enkelt kommune oppfordres sterkt til å ha årlige samarbeidsmøter.
De kommunene som omfattes av denne avtalen representert av styringsgruppen og arbeidsgruppen
avtaler årlige evalueringsmøter. Arbeidsgruppen møtes og har en foreløpig evaluering innen
november 2020.
Retningslinjene er godkjent og gjelder fra 04.06.2020.

