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1  Partene i avtalen ' .  O  -..,—«M

Parter'i avtalen  er  Gran  kommune og Lunner  kommune. Mäwåé

.!!Mæiägwm %
Samarbeidsavtalen er inngått med hjemmel i kommuneloven s  28a.  Kassasjon: Saks 4401” [
Samarbeidet er et  administrativt vertskommunesamarbeid  etter  kommuneloven  §  2357"“

Gran kommune er vertskornmune.

2 Bakgrunn  og formål

Samarbeidsavtalen har  et todelt siktemål:

o  Avtalen skal etablere  felles sosialtjeneste for samarbeidskommunene, jf. sosialtjenesteloven  5
2-1. Oppgaver og beslutningsmyndighet etter loven delegeres til  Gran  kommune som
vertskommune innenfor rammen av denne  avtale.  Arbeidsgiveransvaret for de av Lunner
kommunes  ansatte  som skal  ha  sitt  arbeid  ved NAV-kontoret overføres til  Gran  kommune.

.  Avtalen  skal l tillegg etablere  et  kontaktpunkt  for  staten  ved  etablering og drift av felles NAV-
kontor mellom  Gran  kommune, Lunner kommune, og staten.
Gran  kommune som vertskommune skal videredelegere  oppgaver  og myndighet til leder  av  NAV—
kontoret.

3  Oppgaver  og myndighet som overføres til vertskommunen

Følgende  oppgaver  og myndighet blir delegert  fra  kommunestyret i  Lunner  kommune, via
rådmannen  i Lunner til  rådmannen i Gran  kommune:

3-1  Myndighet innenfor  sosialtjenesten

Oppgaver  og myndighet  etter  lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) av 13. desember
1991 nr. 81,

.  kapittel  2, paragrafene 2-1, 2-3

.  kapittel  3

.  fra kapittel 4 paragrafene:  4-1, 4-3a, 4a, 4—5,

.  kapittel  5

.  kapitt'el  5A
-  kapittel 6

Herunder  i  tillegg til  rådgivning og veiledning generelt, blant annet:  Økonomisk sosialhjelp,
økonomisk  rådgivning, rus- og rehabiliteringsarbeid, oppfølging av  brukere,  forebyggende  arbeid  for
personer over 18 år, gjeldsrådgivning og bostøtte;

Opplistingen  av paragrafer  er uttømmende. Det betyr  at  myndigheten etter  øvn'ge
bestemmelser/kapitler  i  sosialtjenesteloven beholdes i de  respektive kommuner.

De respektive-kommuner beholder sitt  ansvar  for  at  de personer kommunen  har ansvar  for  etter
sosialtjenesteloven får de ytelser de  etter  loven  har krav  på.
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3-2  Myndighet  til  å  representere kommunene overfor staten ved etablering av NAV-kontoret

Sosialtjenesten skal inngå som en integrert del av NAV-kontoret under ledelse av en felles leder, i
henhold til  NA'Y—avtalen.

Gran  kommune som vertskommuner  har  også fullmakt til å representere samarbeidskommunene ved
forhandlinger  _'og ved inngåelse av  avtale  med staten om etablering av felles NAV-kontor mellom
staten og Lunner og Gran  kommuner (NAV Hadeland), jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14
tredje ledd. Fremforhandlet utkast til slik avtale forelegges kommunene til godkjenning før den
inngås.

3-3  Myndighet  til  å  representere kommunene overfor staten ved  drift  av NAV-kontoret

Forholdet mellom staten og Gran  kommune som vertskommune reguleres av samarbeidsavtalen om
felles NAV-kontor (NAV—avtalen) for Lunner og Gran  kommuner.

Gran  kommune som vertskommune  har  fullmakt til å representere kommunene overfor staten ved
den løpende  drift  av NAV-kontoret, og kan innenfor rammen av vertskommuneavtalen  ta
beslutninger på vegne av begge kommunene.

Fordelingen av retter og plikter mellom  Gran  kommune og Lunner kommune reguleres  av
vertskommuneavtalen.

4  Instruksjons— og omgjøringsmyndighet overfor vertskommunen

Lunner kommune kan gi  Gran  kommune instruks om  utøving av  den delegerte myndighet i saker som
alene gjelder Lunner kommune, eller personer Lunner kommune etter sosialtjenesteloven  har
ansvar  for.  Gran  kommune skal  i  slike saker uten ugrunnet opphold videreformidle denne instruksen
til NAV-leder.

For  vedtak Gran  kommune kan treffe etter delegert myndighet etter denne avtale  har  Lunner
kommune samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven  S  35 første ledd, jf.
kommuneloven  5  28b nr. 6. Der Lunner kommune beslutter  å  omgjøre slikt vedtak skal det gis
instruks om omgjøring til vertskommunen. Vertskommunen plikter  da  å omgjøre det  vedtak  som
NAV-leder  har  gjort etter delegert myndighet  fra  vertskommunen.

5  Klagesaker

Vertskommunens funksjon som underinstans  i  klagesaker etter forvaltningsloven  S  33 annet ledd, jf.
kommuneloven s 28f nr. 3, skal delegeres til leder av NAV-kontoret.

(Note. Kommuneloven etablerer administrasjonen  i  vertskommunen som underinstans, jf. kommuneloven  §  28f
nr. 3, Det er naturlig ettersom loven bygger på en forutsetning om  at  det er administrasjonen  i
vertskommunen som har truffet vedtaket. Når det her er anledning etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven
§  13 til  &  delegere vedtaksmyndighet til NAV—kontoret er spørsmålet om dette gir anledning til  &  fravike  5  28f
på dette punkt,, Etter  vår vurdering må vertskommunen kunne delegere til NAV—leder &  være  underinstans. Det
gir neppe god mening om vertskommunen her  skulle  være  undefinstans. Merknad  fra  KS-advokatene som  har
formulert avtalepunktet.) »

6  Innhold 0g kvalitet på tjenester etter sosialtjenesteloven

Det skal tilstrebes  at  omfang, innhold og kvalitet på sosialtjenestens ytelser skal samordnes mellom
de to kommunene så langt det lar seg gjøre.

Samarbeidskommunen skal  ha  full innsikt i  data  for tjenestekvalitet og brukertilfredshet for
tjenestene som blir fremskaffet gjennom vertskommunens styrings- og rapporteringssystem.

Samarbeidskommunen kan når den ønsker det,  administrativt  drøfte med administrasjonen  i
vertskommunen innhold og kvalitet på de deler av sosialtjenestens område som omfattes av denne
avtalen.
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7  Målstyring, årsbudsjett/økonomiplan og regnskap

Samarbeidskommunene skal årlig fastsette konkrete og realistiske mål for tjenesten.

Samarbeidskommunene skal i felleskap utarbeide'budsjett for de  oppgaver  som omfattes av denne
avtalen.  Budsjettforslaget, med den kommunevise fordeling av utgifter, inngår i den årlige
budsjettbehandlingen  i hver kommune.

Budsjettet skal spesifiseres slik:
a) Kostnader knyttet til økonomiske ytelser til sosialhjelpmotta'kere.
b) Lønns-' og driftskostnader for sosialtjenesten.
c) Overheadkostnader etter  avtalt standard  (kontorarbeidsplass).
d) Investeringer (avskrivning og renter). '

Dersom kommunestyrene ikke blir enige om årsbudsjett/økonomiplan for kommende år, legges
inneværende årsbudsjett og gjeldende økonomiplan, justert  for. lønns og prisstigning
(statsbudsjettets forutsetninger), som budsjett for kommende år

Vertskommunen fører regnskap for samarbeidet. Regnskapet skal føres slik  at  korrekt KOSTRA-
rapportering ivaretas  på en effektiv måte.

Aktiviteter etter denne  paragrafen  er detaljert i rutinebeskrivelse for interkommunale  samarbeid.

8  Vertskommunens myndighet til å  pådra  deltakerkommunene økonomiske forpliktelser

Vertskommunen  har  myndighet til på sosialtjenestens område &  pådra  deltakerkommunene
økonomiske forpliktelser innenfor  vedtatt  (justert) budsjett. Denne myndighet videredelegeres til
leder av NAV-kontoret.

Vertskommunen  har  myndighet til å  pådra  kommunene utgifter til  drift  av NAV  Hadeland  innenfor
rammen av  NAV-avtalene  og avtale  om  drift  og forvaltning av eiendom for NAV  Hadeland.

Vertskommunene  har ansvar  for å initiere nødvendige budsjettjusteringer.

9  Kostnadsfordeling mellom samarbeidskommunene

Kostnader knyttet til økonomiske ytelser til sosialhjelpmottakere fordeles kommunene etter
mottakernes bosted.

Alminnelige driftskostnader, inkludert lønnskostnader, fordeles mellom staten og vertskommunen
etter bestemmelsen i  samarbeidsavtalen  for NAV  Hadeland  og etter  avtalen  om  drift  og forvaltning
av eiendom for NAV  Hadeland.

Kommunenes andel av driftskostnadene fordeles mellom  Gran  og Lunner kommuner etter
forholdsmessig andel av det samlede innbyggertall i kommunene. Forholdstallet fastsettes for  hvert
kalenderår i  samsvar  med gjeldende rutiner for interkommunale  samarbeid.
Standard overhead  fordeles også etter folketall.

Inngangsbudsjettet legges ved  avtalen. Oppstilliaga  skal vise konkret hvilke beregninger som legges
til grunn.

Frist for  krav  og betalingsfrister  framgår  av felles rutinebeskrivelse for interkommunale  samarbeid.

10 Rapporteringsrutiner

Gran  kommune skal rapportere til Lunner i  samsvar med gjeldende rutiner for interkommunale
samarbeid, inntatt  som vedlegg til denne  avtale.
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Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og
tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA), blir ikke endret ved denne
avtalen.

11 Avtaleperiode, endringer, uttreden og avvikling

Avtalen gjelder  fra 25.05.2009  til  30.06.2014; deretter løper  avtalen  videre med mindre den er
oppsagt.

Der  NAV-avtalen  ikke er til hinder for det, skal uttreden eller awikling skje på følgende måte:

Endring eller  avvikling av samarbeidet  kan  skje ved gjensidig vedtak om dette i begge
kommunestyrene, på et tidspunkt man blir enig om.

Ensidig uttreden av samarbeidet  kan  skje gjennom vedtak i ett av kommunestyrene, men  da  med en
oppsigelsesfrist på minimum ett år.

12  lverksetting

Avtalen iverksettes fra samme tidspunkt som samarbeidsavtalen om felles NAV-kontor trer i kraft.
Oppgaver og myndighet etter nærværende  avtale  overføres til  Gran  kommune med virkning fra  det
tidspunkt.

Dersom  NAV-avtalen  endres skal behovet for endring av nærværende  avtale  drøftes mellom
administrasjonssjefene i samarbeidskommunene. Deres vurdering skal legges fram for de respektive
kommunestyrer med tilråding om eventuelle endringer. Endn'nger krever enighet mellom
kommunestyrene. Det  kan  ikke delegeres til andre å gjøre endringer i  avtalen.

13 Tvister

Tvist  om forståelse av  avtalen avgjøres  av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av
fylkesmannen. Det samme gjelder  tvist  om utgiftsfordelingen.

14 Vedlegg til  avtalen

1.  Årsbudsjett for etableringen av samarbeidet.
2.  Retningslinjer for samhandling mellom sosialtjenesten og andre enheter  i  de respektive

kommuner.

Rådmennene  i  samarbeidskommunene skal sørge for at rutiner og retningslinjer som er omtalt  i
avtalen, blir utarbeidet. Disse er en del  av avtalen.

Avtalen er vedtatti kommunestyrenel Lunner  26.03.2009  som  sak 11/09, og i Gran 26.03.2009  som
sak 29/09.

[737563 (dato) ¥?s (dato)

Råd nnL ner kommune ad nn  ra  ommune
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