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Hei!
Vi viser til flere tidligere møter i ulike fora der spørsmålet om den videre innretning av NAV i Indre Namdal
er drøftet.
Over mange år har det vært et godt samarbeid mellom stat og kommunene i Indre Namdal om NAV‐
tjenestene.
Nå går dette samarbeidet inn i en ny fase, gjennom at 4 av kommunene ﴾Røyrvik, Lierne, Namsskogan og
Grong﴿ i løpet av mars vil formalisere et interkommunalt samarbeid om det kommunale ansvaret i NAV,
med Grong som vertskommune. Dette er et resultat av en lengre prosess, der også vi fra statlig side har
vært involvert. Det vises også til dialogmøte med Fylkesmannen tidligere i år, der de fra deres side
konkluderte med rød status på de sosiale tjenestene i Indre Namdal‐kommunene. Dette med begrunnelse
at den formelle avklaringen rundt organisering ﴾vertskommunesamarbeid﴿ ennå ikke var på plass.
I så små kommuner som vi har i Indre Namdal er et samarbeid mellom flere kommuner etter vår vurdering
helt nødvendig for å sikre god kvalitet og kapasitet på tjenestene til våre brukere.
Det at Høylandet kommune fortsatt ikke har kommet med en avklaring på om dere skal inngå i et
interkommunalt samarbeid opplever vi fra statlig side som kritisk. Det vil umiddelbart etter de kommunale
vedtakene om interkommunalt samarbeid starte en prosess der medarbeidere i dialog med statlig og
kommunal ledelse skal finne formen på det nye NAV Indre Namdal. I en slik prosess er det svært uheldig
dersom det fortsatt er en uklarhet om Høylandet kommune skal være en del av samarbeidet eller ikke.
Fylkesmannen er tydelig på at det ikke er mulig å drøfte eller behandle saker knyttet til Lov om sosiale
tjenester å tvers av kommunegrenser så lenge at en ikke har en formell avtale om interkommunalt
samarbeid på plass. Dette vil derfor innebære at Høylandet kommune selv må ivareta denne kompetansen,
både i ordinær drift, ved evt fravær etc.
Vi vil fra statlig side inngå en partnerskapsavtale med Grong kommune som vertskommune, men vil
samtidig selvsagt også vektlegge å ha en god dialog med de øvrige kommunene – blant annet gjennom
at alle kommuner i samarbeidet som tidligere avtalt deltar i partnerskapsmøtene. I dette samarbeidet
legger vi også til grunn at det skal være lokasjoner i alle kommunene.
Dersom Høylandet kommune nå blir stående utenfor samarbeidet i Indre Namdal, vil dette innebære at vi
fra statlig side må inngå en partnerskapsavtale med Høylandet kommune separat. I lys av politiske
forventinger om mer robuste og myndige NAV‐kontor samt utviklingen i fylket generelt, finner vi et slikt
alternativ uheldig og uhensiktsmessig. Hvordan dette løses i praksis, og rammen rundt tjenestene for øvrig
må vi eventuelt komme tilbake til.
Vi er kjent med at Høylandet kommune også har vurdert et interkommunalt samarbeid med Midtre
Namdal om de kommunale tjenestene i NAV. For oss er det positivt uansett hvilken retning dere velger å gå
når det gjelder samarbeid. Dersom kommunen velger å stå alene om de kommunale tjenestene i NAV,
mener vi som sagt det er uheldig – men vi må selvsagt forholde oss til det.
Det vi opplever som mest kritisk nå, er at det ikke kommer en avklaring. Manglende avklaringer skaper
utfordringer i andre pågående prosesser. Ikke minst er dette en krevende situasjon for involverte
medarbeidere, men vil også gjøre hele prosessen med å få på plass rammene for det nye NAV Indre
Namdal mer krevende. Fra det tidspunkt vi inngår en partnerskapsavtale med Grong kommune som

vertskommune vil det som sagt også være nødvendig med en ny formalisering av samarbeidet mellom
NAV Trøndelag og Høylandet kommune. Vi kan derfor ikke akseptere at det går lengre tid uten en
avklaring.
Jeg ber derfor om at vi får tatt et snarlig møte, senest i løpet av mars 2020, der vi fra statlig side kan få
informasjon om Høylandet kommunes videre strategi med tanke på hvordan de kommunale tjenestene i
NAV skal ivaretas. I et slikt møte vil vi også kunne drøfte hvilke konsekvenser ulike vegvalg vil ha for
samarbeidet mellom stat og kommune med tanke på å sikre gode NAV‐ til innbyggerne i Høylandet
kommune også i årene framover.
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