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NAV

Utarbeidelse av vertskommuneavtalen

Vertskommuneavtale mellom Nav-Halden og Nav- Aremark. Endring i avtalens pkt. 14 og
16.
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Sammendrag av saken:
Kommunestyret i Halden vedtok utkast til vertskommuneavtale mellom NAV Halden og NAV
Aremark i sitt møte 20.06.19. Kommunestyret i Aremark vedtok utkastet til
vertskommuneavtalen i sitt møte 14.08.19 under forutsetning av endringer i pkt. 14, 2. avsnitt og
pkt. 16.
Kommunedirektørens innstilling:

1. Kommunedirektøren i Halden anbefaler at vedtatt vertskommuneavtale mellom NAV Halden
og NAV Aremark kommuner endres i pkt. 14, 2. avsnitt og i pkt. 16 i tråd med Aremark
kommunestyres vedtak.
Saksutredning:

Det vises til vedleggene i denne saken, som legges frem til behandling.
Pkt. 14, 2. avsnitt og pkt. 16 i vedtatt avtale er gjenstand for justering / endring.
Punktene utgjør ingen endringer som får betydning for avtalens praktiske gjennomføring.
Avtalen har trådt i kraft ved at ansatt i Aremark er overflyttet administrativt til Halden, og
gjennomføring av tilstedeværelse i Aremark finner sted ukentlig. Oppgradering av digitale
selbetjeningsløsninger er gjennomført. Brukere av NAV Aremark sine tjenester får
likebehandling med NAV Haldens brukere, både på statlige og kommunale områder.

Pkt. 14, 2.avsnitt lyder opprinnelig:
«For å sikre tilgjengelighet for brukere av NAV- tjenester, skal samarbeidskommunen for egen
regning stille kontor eller møterom til disposisjon når det er hensiktsmessig å ha møte med
samarbeidsparter eller klientmøte i samarbeidskommunen.»
Pkt. 14, 2.avsnitt foreslås å lyde:
«For å sikre tilgjengelighet for brukere av NAV-tjenester i Aremark, skal samarbeidskommunen
for egen regning stille kontor og møterom til disposisjon. De brukerne som ikke har anledning til
å reise til Halden, eller som har et sterkt ønske om å møte saksbehandler i Aremark skal få tilbud
om dette.»
Pkt. 16 lyder opprinnelig:
«Denne avtalen gjelder fra 01.09.2019. Endringer i avtalen kan gjøres i kommunestyrene dersom
kommunene fatter likelydende vedtak. Rådmannen i vertskommunen og rådmann i
samarbeidskommunen kan likevel gjøre avtale om tillegg og endringer i denne avtalen så langt
tilleggene eller endringene ikke angår minstekravene til samarbeidsavtalen, jf. kommunelovens §
28-1 e, som kommunestyrene selv skal godkjenne.»
Pkt. 16 foreslås å lyde:
«Avtalen trer i kraft fra 01.09.2019. Endringer i avtalen kan gjøres i kommunestyrene dersom
kommunene fatter likelydende vedtak.»
Driftsøkonomi:
Ingen påvirkning på avtalen.
Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
x
x

Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

x
x
x

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

Løsningsalternativer:
1. Halden kommunestyre vedtar at foreslåtte endringer i pkt. 14, 2. avsnitt og i pkt. 16 i tråd med
Aremark kommunestyres vedtak av 14.08.19, inntas i en justert vertskommuneavtale.
2. Halden kommunestyre vedtar å ikke akseptere foreslåtte endringer. Vertskommuneavtalen er ikke
gyldig, og må reforhandles.

Konklusjon
Med bakgrunn i den prosessen som er gjennomført mellom kommunene for å fremme en
vertskommuneavtale, og den praktiske og faglige gjennomføringen av avtalen etter 01.09.19, vurderes det
som uproblematisk å slutte seg til de endringene kommunestyret i Aremark forutsetter at inntas i en justert
avtale.
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