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HØRINGSUTTALELSE TIL NY LOV OM ARBEIDS OG VELFERDSFORVALTNINGEN
TIL ANDRE LOVER FRA TRONDHEIM KOMMUNE

Vedlagt følger saksprotokoll fra Trondheim formannskaps møte 1. november. Innstillingen ble
enstemmig vedtatt. Vi har også lagt ved et eksemplar av en samarbeidsavtale mellom Trondheim
kommune og Trondheim fengsel.

Den nye loven vil gi nye samarbeidsmuligheter som vil komme brukerne til gode. I Trondheim har
vi jobbet med etableringen av Offentlige servicekontor i åresvis, og alle enheter har flyttet inn under
samme tak.. Vi jobber nå intenst med innholdet og gjennomfører mange samlinger for alle ansatte
med fokus på hvilke nye muligheter NAV-reformen gir.

Trondheim kommune har valgt å legge inn mange tjenester i våre offentlige servicekontor. I tillegg
til våre sosiale tjenester har vi også barne og familietjenester + pleie og omsorg og helsetjenster.
Dette gjør vi fordi vi har erfart at svært mange av brukerne som har behov for flere tilbud har nytte
av dette.

Vi jobber mye med å etablere samarbeidsavtaler, også med andre instanser. Vi har egne avtaler med
St.Olav, med politiet, fengslet ( vedlagt ), psykiatrien og andre. Dette er avtaler som referer til
lovgrunnlag, beskriver formålet, målgrupper, medvirkning, koordinering av samarbeidet og andre
forhold vi anser som viktige for å utvikle samarbeidet. Vi har vedlagt et eksempel på en slik avtale.
Erfaringen fram til i dag er at dette er et verktøy vi kan bruke for å utvikle samarbeidet. Dette vil vi

også kunne benytte etter hvert som arbeidet skal utvikles i Nav-reformen.
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