
Protokoll fra interkommunalt samarbeidsmøtet 03.05.2019
NAV Hadeland sosialtjenesten

Sted/tid: Lunner rådhus, kl 1320 – 1345

Deltakelse
Fra vertskommunen (Gran):
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, kommunalsjef familie og velferd Janicke Brechan,
leder NAV Hadeland Anne Gro Vik, varaordfører Hilde Kristin Smerud, ordfører Willy Westhagen, rådgiver
Eli Stigen

Fra samarbeidskommunene (Lunner):
Ordfører Harald Tyrdal, rådmann Dag Flacké, kommunalsjef oppvekst May Birgit Kjeverud, fagleder
politisk sekretariat/ utviklingskoordinator Jenny Hemstad, kommunalsjef for helse og omsorg Solveig
Olerud, kommunalsjef strategi og samfunn Erica Sanger Elnæs

Møteledelse: Møtet ble ledet av kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas.

Dokumenter
Følgende dokumenter var sendt ut i forkant av møtet:

Innspill til interkommunalt samarbeidsmøte 3. mai fra vertskommunen
Innspill til interkommunalt samarbeidsmøte 3. mai fra samarbeidskommunen

Dagsorden
1. Tjenesteleveranse, evaluering 2018.
2. Kvalitet – måloppnåelse, regnskap (evaluering).
3. Vurdere status hittil i år.
4. Styringssignaler (mål/økonomi – neste år og økonomiplanperioden) Nye tiltak skal gis mål og

økonomiske konsekvenser må berednes.
5. Bestille nødvendig etterarbeid som må være utført innen neste samarbeidsmøte.

Anne Gro Vik gjennomgikk innspillene fra vertskommunen, og informerte innledningsvis om at tall fra
flyktningtjenesten mangler i de rapporterte utgiftene for sosialhjelp.

Konklusjon
KOSTRA rapportering: Fil uttrekket behøver ikke å sendes fra Gran til Lunner, selv om det står slik i
håndboka. Praksis og håndboka må endres slik at en unngår det unødvendige mellomleddet.
Generelt for alle vertskommunesamarbeidene: Revisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på
Hadeland – styring og kontroll tas opp på rådmannsnivå før sommeren, for å gi bestilling på hva som
skal revideres i avtalene og håndboka i høst. Politisk behandling 1. kvartal 2020. Rapporteringen i
årsmeldinger må være et tema i revideringen av avtaleverket.

_________________________
Eli Stigen
Protokollfører
03.05.2019

Vedlegg:
Innspill fra vertskommunen
Innspill fra samarbeidskommunen
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2. Kommentarer til regnskap hittil i 2018
NAV Hadeland har tom mars måned utbetalt kr 899 961 i økonomisk sosialhjelp til
brukere bosatt i Lunner kommune. Dette er en nedgang med ca kr 650 000
sammenlignet med samme periode i 2018. Av totalt utbetalt sosialhjelp i nevnte periode
utgjorde kr 613 306 sosialhjelp til flyktninger innenfor femårsperioden. For samme
periode i 2018 var tilsvarende tall kr 851 862.

NAV Hadeland har tom mars måned utbetalt kr 2 598 000 i økonomisk sosialhjelp til
brukere bosatt i Gran kommune. Dette er en nedgang med ca 250 000 sammenlignet
med samme periode i 2018. Av totalt utbetalt sosialhjelp nevnte periode utgjorde kr
854 714 sosialhjelp til flyktninger innenfor femårsperioden. For samme periode i 2018
var tilsvarende tall kr 1,2 mill.

Ny medarbeider startet i stillingen 1. september. Det er ikke kapasitet til å utvide
aktivitetsplikten til å gjelde også sosialhjelpsmottakere over 30 år, men alle med behov
for bistand fra NAV for å komme i jobb har aktivitetsplan og får mulighet for
arbeidsrettede tiltak ut fra den enkeltes behov. For å lykkes med aktivitetsplikten må
brukeren følges opp tett og medarbeideren kan derfor ikke ha for mange i sin portefølje,
inntil 20. Til sammenligning har en veileder i oppfølgingsavdelingen ca 80 100 personer i
sin portefølje og en jobbspesialist har 20.

Samarbeidet mellom Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen og NAV er stadig under
utvikling. Etter forespørsel fra Flyktningtjenesten bidrar NAV med informasjon til
deltakerne i introduksjonsprogrammet om arbeidslivet, arbeidsmarkedet, økonomi og de
tjenestene NAV kan gi den enkelte.

Overføring av oppgaver på rusområdet fra NAV til Psykisk helsetjeneste har gått bra. Vi



har gjennomført felles opplæring. Vi har utarbeidet rutine for samarbeid mellom
Tildelingskontoret, Hjemmetjenesten, Psykisk helsetjeneste (i begge kommunene) og
NAV. Vi skal framover jobbe med samhandlingsrutiner for å sikre god kvalitet på
tjenesten jf tilsyn i Lunner.

3 Innspill til mål og økonomi for 2020
(Behov for justeringer i forhold til nåværende tjenesteleveranse)
Mangler fortsatt for digitalt arkiv og digital søknad om sosialhjelp. Dette vil blant
annet bidra til bedre tjenester, raskere svar til brukerne og mer effektiv jobbing.

Gran                 0404219                  Anne Gro Vik 

Sted                   dato                              ansvarlig leder



INNSPILL TIL VKS MØTET 3. MAI

Fra samarbeidskommune for: NAV Hadeland

Utarbeides av ansvarlig leder og sendes rådmannen innen 10. april.
Videresendes fra rådmannen til samarbeidskommuner.

1. Vurdering av tjenesteleveranse og måloppnåelse 2018
Årsmelding og måloppnåelse er ikke levert p.t. Vi har snakket sammen om behovet for å avklare
hvilken informasjon skal deles med kommunen og når. Ved VKS møte april 2018 ble det avtalt at
NAV skulle sende over rapporter med tall for begge kommuner i forkant av VKS møter. Dette er
fortsatt ønskelig.

NAV Hadeland har i liten grad vært omtalt i Lunners årsrapport – kun i sammenheng med
prosjekter som innebærer samarbeid med andre tjenester i Lunner.

For å bedre synliggjøre NAVs arbeid i Lunner, ønsker vi at NAV kommer med innspill til hvilke
kostra tall eller andre nøkkeltall kan tas inn i årsrapporten (noen få). Disse kan gjerne samsvare
med nøkkeltallene som blir brukt i Gran. Lunner kommune skal etterspørre annen informasjon til
årsrapport i samsvar med våre frister. Ønsket informasjon er nøktern.

2. Kommentarer til regnskap for 2018

Regnskapet ser ut til har vært omtrent som forventet. Vi har imidlertid hatt store utfordringer
knyttet til føringer av regnskapet slik at dette samsvarer med KOSTRA rapporteringen fra
tjenesten. Det er derfor viktig med en riktig fordeling av utgiftspostene i fakturaene fra Gran slik
at våre regnskapstall stemmer med deres.

Vi ønsker også at Gran kommune skal rapportere inn KOSTRA tall for tjenesten direkte til SSB.
Dette gjøres for andre tjenester. Tjenesten selv produserer innholdet i rapporten, og da er det
naturlig at rapporteringen gjøres for begge kommuner fra Gran.

3. Innspill til mål og økonomi for 2020
(Behov for justeringer i forhold til nåværende tjenesteleveranse)

Lunner kommune ønsker en gjennomgang av NAVs arbeid med VTA plasser og andre tiltak for
innbyggere som har tjenester fra både NAV og Helse og mestring. Det er avtalt et møte mellom
tjenestene og NAV om dette tema. Det vil kunne bli aktuelt å vurdere mål og økonomiske
konsekvenser ut ifra denne prosessen.

Roa 12.4.2019 Erica Sanger Elnaes

sted dato ansvarlig leder


