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Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) 
for sosialtjenesten i Lunner og Gran 

 

Rådmannens innstilling: 
Avtale om interkommunalt samarbeid om felles sosialtjeneste for Gran kommune og Lunner 
kommune vedtas. 
 
Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Gjeldende avtale om interkommunalt samarbeid (IS-avtale) sosialtjenesten for 
Lunner og Gran 

JA 

Forslag til avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) for 
sosialtjenesten i Lunner og Gran 

JA 

 

Oppsummering 
Denne saken legges fram til politiskbehandling slik at Avtale om interkommunalt 
vertskommunesamarbeid for sosialtjenesten i NAV Hadeland er i tråd med gjeldende lovgivning og 
dagens praksis for tjenesteyting. Det er ikke gjennomført en evaluering av avtalen, men teksten er 
oppdatert med:  

- Henvisning til gjeldende lovverk 
- Tekst om etablering av samarbeidet er tatt ut 
- Benevnelsen av samarbeidet er endret  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Interkommunal sosialtjeneste for Lunner og Gran ble etablert i Nav Hadeland våren 2009 som del av 
NAV reformen. Kommunestyret i Gran vedtok etablering og drift av samarbeidet i sak 29/09 
Likelydende sak ble behandlet av Lunner kommunestyre i sak 11/09. 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 21.02.2019 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

           

Eldrerådet             
Gran ungdomsråd             
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Avtalen er etter den tid ikke endret, men samarbeidet har utviklet seg gjennom endringer i lovverk 
og beslutninger tatt i vertskommunesamarbeidsmøtene.  
 
I 2010 kom ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, denne erstattet lov om 
sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991.  
Den nye loven var bedre tilpasset organiseringen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Den støttet 
opp under Nav-kontoret som en enhet og underbygget det felles ansvar stat og kommune har for 
kontorets tjenester og resultater. 
 
Loven videreførte i all hovedsak de delene av sosialtjenesten som inngikk i 
vertskommunesamarbeidet. Slik som bestemmelsene som regulerer økonomiske ytelser og det 
arbeidsrettede kvalifiseringsprogrammet, samt bestemmelser om midlertidig botilbud og individuell 
plan.  
 
Den bestemmelsen som ikke ble videreført var kapittel 6 som omhandlet behandlingstilbud til 
rusmiddelmisbrukere. Dette hadde bakgrunn i at deler av behandlingstilbudet til 
rusmiddelmisbrukere i 2004 ble overført fra sosialtjenesteloven til spesialisthelsetjenesteloven og 
definert som helsehjelp. Kommunale behandlings- og tjenestetilbudet for å avhjelpe 
rusmiddelmisbruk ble samordnet i Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen.  
 
I forarbeidene til loven het det: «Det vil likevel ikke være noe til hinder for at kommuner kan velge å 
la Nav-kontoret forvalte hele eller deler av dette regelverket, for eksempel de bestemmelsene som i 
dag ligger i sosialtjenesteloven kapittel 6.»    
 
Gjennom flere år har NAV Hadeland og psykisk helsetjenester i hver av kommunene sett behov for å 
forbedre samhandlingen og oppfølgingen til personer med ruslidelser. Kommunene har samarbeidet 
om å bedre rutiner for oppfølging mellom tjenestene.  
Tjenester til personer med rusproblemer kan ikke sammenfattes i en tjeneste: rusoppfølging. 
Oppfølgingen vil være individuell og gis av flere tjenester og etter flere lovverk. Kommunens 
overordnede oppgave er å sikre at personer med ruslidelser får de tjenestene de har krav på og at 
disse tjenestene er godt koordinert. Gjennom vertskommune samarbeidet og erfaringene fra felles 
rusoppfølgingsprosjekt kom kommunene fra til at hovedtyngden av rusoppfølgingen vil ligge til 
psykisk helsetjeneste og at hovedansvaret derfor ble flyttet dit. Nav og hjemmetjenestene innehar 
også en betydelig rolle i oppfølgingen av mennesker med rusproblemer. Ansvars og oppgave 
fordelingen er i tråd med dagens lovverk der psykisk helsetjenester utøver tjenester etter lov om 
helse og omsorgstjenester i kommunen og NAV er delegert myndighet og oppgaver etter lov om 
sosiale tjenester i arbeid- og velferdsforvaltningen.    
 
I vedlagt forslag til avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) er det gjort 
endringer som er nødvendige for at avtalen skal være i henhold til dagens lovverk. 
 
I den gjeldende avtaleteksten er etableringen av samarbeidet beskrevet, siden samarbeidet nå er 
etablert er dette tatt ut i forslaget til ny avtale. 
 
Forslaget er også oppdatert med ny benevnelse på samarbeidet fra Interkommunalt samarbeid (IS) til 
interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS) 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om sosiale tjenester i arbeid- og velferdsforvaltningen 
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Eksisterende planer 
ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak KST –sak 29/09 

1. Felles sosialtjeneste for Gran og Lunner kommuner etableres med hjemmel i kommuneloven 
§28a fra 25. mai 2009 

2. Avtale om interkommunalt samarbeid om felles sosialtjeneste for Gran og Lunner kommuner 
vedtas 

3. Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg 
 
Økonomi 
Endring i avtaletekst har ingen økonomiske konsekvenser. Endringen i oppgavefordeling er i varetatt i 
vedtatt økonomiplan 2019-2022.   
 
Bemanning 
Endringen i avtaletekst har ingen konsekvens for bemanning. Endring i oppgavefordeling er løst ved å 
kutte vakant stilling ved sosialtjenesten og opprette ny stilling i psykiskhelsetjeneste.  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet JA 
Eldrerådet JA 
Rådet for funksjonshemmede JA 
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannens vurderer at det er nødvendig å oppdatere vertskommuneavtalen om sosialtjenesten i 
NAV mellom Gran kommune og Lunner kommune slik at denne er i tråd med Lov om sosiale tjenester 
i arbeid- og velferdsforvaltningen. Den oppdaterte avtalen sikrer tydelighet i hvilke oppgaver som er 
delegert fra Lunner kommune til Gran kommune. Oppdateringen medfører ingen endring i 
intensjonen i den opprinnelige avtalen eller i gjennomføringen av samarbeidet.   
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtak oversendes Lunner kommune som behandler likelydende sak. Ny avtale undertegnes og 
arkiveres. 
 

 
Dato: 22. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


