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TILLEGGSNOTAT - GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING BARNEVERNTJENESTEN
På bakgrunn av spørsmål som har fremkommet til saken ønsker rådmannen i dette notatet å
gi noen tilleggsopplysninger og å foreslå en endring i innstillingens punkt 1.
Dette gjelder oppdragstakere som støttekontakter, miljøarbeidere og personer som går på
uanmeldte tilsyn på konkret oppdrag fra barneverntjenesten. Det gjelder ikke de som får
egen sats for å føre lovpålagt tilsyn i hjemmet. Satsene er 179 i Haugesund, og 188 i Tysvær.
Det er i saken foreslått at satsen blir 179 for Karmøy kommune.
Barneverntjenesten i Karmøy har ikke hatt praksis med å gi tillegg for helg og kveld for
oppdragstakere. I forbindelse med utarbeiding av saken ble det tidligere sjekket med blant
annet Haugesund og Tysvær kommune, for å harmonisere satsene. Det fremkommer i
ettertid at Haugesund kommune gir kveldstillegg med 26 kroner pr time og helgetillegg med
56 kroner pr time for oppdragstakere. Dette gis kun når barneverntjenesten i vedtak
presiserer at oppdraget skal skje på kveld eller helg. Tysvær kommune gir ikke kvelds og
helgetillegg.
Det er pr i dag ikke data for å kunne estimere hva kveldstillegg kostnadsmessig vil utgjøre i
Karmøy, det vil kreve en hel del kartlegging. Det antas imidlertid at kostnadene med evt
innføring av dette vil være marginale.

Rådmannens forslag til vedtak - tillegg
Rådmannen anbefaler at kommunestyret legger til i vedtaket at det også innføres kvelds- og
helgetillegg i Karmøy kommune tilsvarende det Haugesund kommune har. Da vil Karmøy
kommune ha like grunnsats, kvelds- og helgetillegg som Haugesund, mens Tysvær har litt
høyere grunnsats (Tysvær gir ikke kveld og helgetillegg). Dette vil totalt sett gi en
harmonisering av betalingssatser med nabokommune.

Forslag til vedtakspunkt 1 foreslås dermed endret til følgende:
Oppdragstakere tilknyttet barnevernet godtgjøres i tråd med hovedtariffavtalen kapittel 4,
sentral minstelønn, i henhold til kvalifikasjonskrav om utdanning, slik at det i større grad
samsvarer med satsene i nabokommunene.
Fra 1. mai 2020 blir timesatsene slik:
Oppdragstaker
Miljøarbeider
Tilsynsfører under samvær
Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Timesats kroner

179*
179*
Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)
Støttekontakt
154
Veileder i fosterhjem
(min) 350
(maks) 780
Oppdragstakere tilstås utgiftsdekning ved støttekontakttiltak og miljøarbeidtiltak ut fra
vedtak. Kjøregodtgjørelse tilstås ved veiledning i fosterhjem.
(= endring i vedtaket;)
*Oppdragstaker tilstås kveldstillegg på kr 26 pr time, og helgetillegg med kr 56 pr time.
Forutsetningen er at barneverntjenesten i vedtak presiserer at oppdraget skal skje på
kveld eller helg.
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