Samarbeidsavtale mellom NAV Nordland og
Nordlands fylkeskommune
1. Avtaleeier
NAV Nordland og Nordland fylkeskommune.

2. Avtaleperiode
12.09.2022 – 31.08.2026

3. Bakgrunn og hensikt
NAV Nordland og Nordland fylkeskommune har over tid hatt et godt og forpliktende samarbeid,
forankret i en overordnet samarbeidsavtale med flere underliggende avtaler. Gjeldende avtale har
gått ut og partene ønsker å forankre videre samarbeid i en ny overordnet samarbeidsavtale som skal
bidra til å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom NAV Nordland og Nordland fylkeskommune.
Underliggende samarbeidsavtaler og handlingsplaner mellom NAV og Nordland fylkeskommune
forankres i denne avtalen.

4. FNs bærekraftsmål
NAV Nordland og Nordland fylkeskommune ønsker gjennom økt samarbeid å bidra til å oppfylle FNs
bærekraftsmål:
3

God helse og livskvalitet

4

God utdanning

8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

10

Mindre ulikhet

17

Samarbeid for å nå målene

5. Mål for regionalt samarbeid
-

Helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn med plass til alle
Bidra til at arbeidslivet i Nordland får kvalifisert og etterspurt arbeidskraft
Stimulere til utdanning, arbeid og deltagelse i samfunnslivet
Full gjennomføring i videregående opplæring
Koordinerte og gode tilbud til grupper i fylket med svak og manglende tilknytting til
arbeidslivet

-

Samordning av tilbud der partene har felles målgrupper for sitt arbeid
Utvikle og etablere en felles struktur for lokale samarbeidsarenaer
Felles kunnskap om kompetansebehov og utfordringer i fylket

6. Samarbeidsområder
•
•
•
•

Utdanning – samarbeid om opplæring til ungdom og voksne
Integrering – samarbeid om bosetting og integrering av bosatte flyktninger
Næring og regional utvikling – samarbeid i form av gjensidig informasjon og næringsutvikling
Folkehelseområdet - samarbeid mot ungt utenforskap

Det etableres faste samarbeidsmøter årlig mellom fylkesrådsleder og direktør NAV Nordland, samt
kontaktpersoner fra NAV Nordland og Nordland fylkeskommune. Et arbeidsutvalg med
representanter fra organisasjonene utarbeider møteagenda i forkant av samarbeidsmøte.

7. Underavtaler
Nordland fylkeskommune og NAV Nordland har til enhver tid samarbeidsavtaler på spesifikke
fagområder. Underliggende samarbeidsavtaler og handlingsplaner mellom NAV og fylkeskommunen
forankres i denne avtalen.
Det er et uttalt mål om å etablere samarbeidsavtaler på lokalt nivå på enkelte fagområder. Disse
lokale avtaler er også forankret i denne avtalen.

8. Beslutningsmyndighet og økonomi
Samarbeidet foregår innenfor de regelverk og økonomiske rammer som til enhver tid gjelder, og
avtalen endrer ikke på beslutningsveier eller vedtaksmyndighet hos noen av partene. Dersom det
skulle oppstå saker hvor dette er til hinder for å nå intensjonen i avtalen, må disse sakene drøftes av
partene på det nivå som er nødvendig for at den kan løses.

9. Økonomiske forhold
Samarbeidsavtalen regulerer ikke økonomiske forhold. Økonomiske forhold bestemmes i hvert
enkelt samarbeid gjennom egne avtaler.

10. Evaluering
Avtalen evalueres hvert andre år. Arbeidsutvalget lager forslag til evaluering.
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