Avtale
mellom
NAV Vest-Viken, NAV Øst-Viken og Viken fylkeskommune
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Avtale parter
Partene i avtalen er NAV Vest-Viken, NAV Øst-Viken og Viken fylkeskommune.
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Bakgrunn
Det har tidligere vært avtaler mellom de tre fylkeskommunene, Akershus, Buskerud og
Østfold, og NAV Vest-Viken, NAV Akershus og NAV Østfold. Partene har god erfaring med
samarbeidsavtalene. I lys av regionreformen og fylkeskommunens forsterkede
samfunnsutviklerrolle, er det behov for et tettere samarbeid mellom NAV Øst-Viken og
NAV Vest-Viken og Viken fylkeskommune på flere områder.
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Formål med avtalen og avtalens oppbygning
Det overordnede oppdraget er å sikre sosial stabilitet og velferd for alle gjennom sosial og
økonomisk deltagelse. Formålet med avtalen er å legge til rette for godt samarbeid
mellom partene i tråd med arbeidsmarkeds- og kompetansepolitiske mål. Målet er at flere
gjennomfører utdanning, og får varig tilknytning til arbeidslivet gjennom samordning av
partenes kompetanse og virkemidler.
Gjennom langsiktig strategisk samarbeid og samordnet bruk av samlet kompetanse,
virkemidler og tiltak skal partene jobbe for at:
- Flere kan ta del i opplæring og utdanning og at færre faller ut av arbeidslivet
- Enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir regionen et
konkurransedyktig næringsliv
Tverrfaglig samarbeid og samordning av tiltak skal ligge til grunn i både overordnet avtale
og på de konkrete samarbeidsområdene. Samspill med kommuner, næringsliv, frivillig
sektor og andre aktører er viktig for å realisere målene.
Integrering og folkehelse skal ha fokus innenfor alle samarbeidsområder.

Denne avtalen skal være retningsgivende for samarbeidet mellom partene på alle nivåer.
Avtalen legger følgende relevante FNs bærekraftmål til grunn;
Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet
Mål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang
læring
Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
Mål 10: Mindre ulikhet
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Samarbeidsområder
Partene avtaler samarbeidsområder som skal inneholde tydelige mål, rolle- og
ansvarsfordeling. Rammer for arbeidet;
-Felles kompetansetiltak for ansatte i NAV og fylkeskommunen
-Utveksle og forsterke hverandres kunnskapsgrunnlag
-Medvirke i hverandre planprosesser
-Deltagelse i regionale partnerskap og samarbeidsfora
-Gjensidig informasjon om hverandres kompetansebyggende arrangementer for
kommuner
-Gjensidig deltagelse og bidrag på hverandres interne arrangement ved tema som er
berørt i samarbeidsavtalen
-Evaluering av felles tiltak
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Arenaer for samhandling
Samhandlingsmøter på ledernivå gjennomføres 2 ganger per halvår i 2020 og deretter
etter behov, men minimum 2 ganger i året. Overordnet avtale og samarbeidsområder er
tema.
Samhandlingsmøter på rådgivernivå, om de konkrete samarbeidsplanene, avklares
fortløpende innenfor aktuelt område.
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Partenes forpliktelser
Delta på de samarbeidsarenaene som er angitt i punkt 5.
Følge opp og evaluere iverksatte tiltak.
Holde hverandre orientert om forhold som berører samarbeidsområdene.
Partene er hver for seg ansvarlig for å gi nødvendig informasjon om denne avtalen i sine
respektive organisasjoner.
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Rammer for avtalen
Samarbeidet skal foregå innen gjeldende regelverk og økonomiske rammer
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Kontaktansvarlige
Viken fylkeskommune:
Kjersti Bærug Hulbak
Fylkesrådsleders kontor er ansvarlig for overordnet avtale. Rådsområdene er ansvarlig for
gjennomføringsavtaler innenfor eget område.
NAV Vest-Viken:
Magnar Deila
NAV Øst-Viken:
Lise Westly
Regionledelsen er ansvarlig for overordnet avtale. Lokal NAV-leder er ansvarlig for
aktivitets- og utviklingsplaner innenfor eget område.

9

Varighet
Avtalen trer i kraft fra signeringstidspunktet og varer til 01.01.2024 eller til en av partene
ønsker å revidere avtalen.

Sted og dato: Viken, 2020Sign:
NAV Vest-Viken

NAV Øst-Viken

Inger Anne Speilberg
Direktør

Steinar Hansen
Direktør

Viken fylkeskommune

Tonje Brenna
Fylkesrådsleder

