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NOU  2004:13  EN NY ARBEIDS -  OG VELFERDSFORVALTNING OM
SAMORDNING AV AETATS ,  TRYGDEETATENS OG SOSIALTJENESTENS
OPPGAVER
Med utgangspunkt i den utsendte  NOU'en  onsker Aetat og trygdeetat i Sor-Trondelag,
sammen med Trondheim kommune - a gi en felles uttalelse/rapport om vart samarbeid.
Denne rapporten erstatter ikke horingsuttalelsene fra de enkelte etatene .  Imidlertid synes vi
selv at det vi gjor,  er sa  vidt  spennende at vi onsker at vare erfaringer sa langt tas med i det
videre arbeidet med en ny  arbeids-  og velferdsforvaltning.

Historikk
Aetat, trygdeetaten og Trondheim kommune har gjennom flere ar hatt et konstruktivt og
forpliktende samarbeid med hverandre. Dette samarbeidet har hittil resultert i flere konkrete
prosjekter. Hva vi har gjort, og hvilke erfaringer vi har hatt med disse, onsker vi na a
formidle.

Intensjonsavtale
07.02.2001 inngikk Aetat, trygdeetat og Trondheim kommune en intensjonsavtale om
samarbeid. Basisen for det framtidige samarbeidet var:
Sikre at brukerne i alle tre etater far bedre og mer samordnende tjenester
Sikre at de ansatte far bedre kunnskaper om hverandres tjenester
Sikre effektiv ressursutnyttelse innenfor de til enhver tid eksisterende budsjettrammer

Partene skulle utvikle modeller for fast kontakt med hverandre, bade i forhold til samarbeid
om felles brukere og fagutvikling. Der det var hensiktsmessig, skulle partene arbeide for
samordning av aktuelle tjenestebehov. Partene skulle arbeide for en utvikling av felles



tjenester i Trondheim  by. Videre  skulle forholdene legges til rette for gjennomforing av
forsokvirksomhet innenfor de rammene som stat og kommune godkjente.

VI-prosjektet
I VI-prosjektet pa Saupstad gjennomforer partene forsokvirksomhet. Prosjektet startet opp i
2002. Dette er ett av de 17 samordningsforsokene som er finansiert av Sosial- og
helsedirektoratet.

VI-prosjektet etablerte felles forstelinje i august 2002 og felles oppfolging (bakland) i mai
2004. Oppfolgingsarbeidet gjelder alle brukere - uavhengig av alder og behov. Gjennom
dette prosjektet hostes det verdifull erfaring, som det blir viktig a bruke i det videre arbeidet
med en ny arbeids- og velferdsforvaltning.

Uten dette prosjektet ville vi ikke ha kommet sa langt i arbeidet i Trondheim, som vi er.
Selve prosjektet forutsettes kjent, men onskes mer informasjon om erfaringer og resultater,
henvises det til www.tiltak.no

Felles forstelinje
8. januar 2003 ble det i et mote mellom Aetat, trygdeetat og Trondheim kommune enighet om
at vii Trondheim gjerne kunne ga lenger med hensyn til samarbeid, enn det ble lagt opp til i
St.meld. 14. Selv om mye ville vaere uavklart en god stund framover, kunne likevel ikke
arbeidet stoppe opp. Det ble derfor,etablert et felles prosjekt mellom etatene. Prosjektet
skulle ga fra da av og fram til 01.01:05. Videre ble det nedsatt en egen prosjektgruppe og
fylkesarbeidssjef, fylkestrygdedirektor og 3 kommunaldirektorer skulle fungere som
styringsgruppe. Fra varen 2004 har en radgiver i Trondheim kommune fungert som felles
prosjektleder.

Prosjektet fikk betegnelsen "Felles forstelinje".

Prosjektplan ble godkjent av styringsgruppen 20.05.03. Den slar fast folgende:
"Felles forstelinje skal sikre:

• At alle brukere skal fa et likeverdig tilbud

• At brukere av tjenester skal fa et enhetlig og koordinert tjenestetilbud uten a matte
forholde seg til hvordan tjenestene er organisert bak forstelinjen

• At brukere som har behov for det, skal ha en egen radgiver i oppfolgingen
• At brukere far rad og veiledning om arbeidsmuligheter, kvalifiseringstiltak og

rettigheter
• Brukermedvirkning

Det overordnede malet er at innbyggerne i Trondheim skal oppleve en lett tilgjengelig og
mest mulig samordnet offentlig forvaltning.

Aetat, trygdeetat og Trondheim kommune er enige om folgende premisser for samarbeidet seg
i mellom:

• Samlokalisering er en viktig forutsetning for a lykkes med samarbeidet
• Felles inndeling av Trondheim i 4 bydeler
• I det felles mottaket skal brukere fa tjenester - uavhengig av hvor de bor - fra de

enkelte felles mottakene
• Nar brukere har behov for vedtak, skal de henvises til den bydelen de er heimehorende



Felles ferstelinje
I dette samarbeidet onsker vi a prove ut nye mater a j obbe pa i vart mote med felles brukere.

Felles grenser
En arbeidsgruppe med representanter fra de tre etatene utredet ny inndeling. Det ble enighet
om a dole byen i 4 bydeler; Heimdal, Lerkendal, Midtbyen og Ostbyen. Bydelene har hver
ca. 40 000 innbyggere. Grunnkretsene var utgangspunktet for inndelingen. Ellers ble det
forsokt tatt hensyn til etatenes ulike behov.

Felles bygg
I hver av bydelene skal det opprettes et offentlig servicekontor hvor de tre etatene er
samlokalisert.

Det ble satt ned en egen felles arbeidsgruppe som bade skulle orientere seg i markedet mht
egnede lokaler, utarbeide kravspesifikasjoner, forhandle fram leiekontrakter og tilpasse
byggene til formalet.

Det forste bygget, Offentlig servicekontor, Ostbyen ble flyttet inn i slutten av august i ar og
offisielt apnet 6. september. I de andre bydelene vil byggene bli klare for innflytting i lopet
av 2005.

Tjenester i byggene
Alle tre etatene har gatt inn med sine publikumsrettede tjenester i byggene. Rent konkret
betyr det at Aetat tilbyr alle sine jobbsentertjenester og oppfolging og attforingsbistand i
tillegg til tiltak og kvalifisering.

Trygdeetaten er inne i Offentlig servicekontor, Ostbyen med alle de tjenestene som ligger i
etatens ferstelinje (trygdekontoroppgaver), dvs. helsetjenester, grunn- og hjelpestonad, syke-
/rehabiliterings- og uforeomradet, familie- og pensjonsrelaterte ytelser. Seiv om
saksbehandlingen av enkelte omrader, som for eksempel bil, er sentralisert i fylket, har
forstelinjen et veiledningsansvar her.

Trondheim kommune har i alle byggene forvaltningskontor for barne- og familietjenester og
forvaltningskontor for helse- og velferdstjenester. Forvaltningskontorene for barne- og
familietjenester behandler saker etter lov om barneverntjenester, kommunehelsetjenesteloven,
sosialtjenesteloven og opplaeringsloven. Forvaltningskontorene for voksne behandler saker
etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven.

Kommunen har delt barne- og familietjenestene og helse- og velferdstjenestene inn i en
forvaltnings og tiltaksmodell, der vedtaksmyndigheten er lagt til forvaltningskontorene og
tiltak og oppfolging overfor brukere gjores av tiltaksenhetene. I enkelte hus vil ogsa
tiltaksenhetene for voksne ha lokaler i samme bygg som de offentlige servicekontorene.
Tiltaksenhetene for barn vil ha lokaler pa helsestasjoner og skoler.

Ettersom bade tjenester for barn, unge og familier og kommunens helsetjenester inngar i den
felles forstelinjen, gar dette langt utover de samarbeidsrelasjonene som det legges opp til i
Rattsoutvalgets utredning.
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Felles publikumsmottak
I forste etasje i hvert bygg vil det vaere et eget, felles publikumsmottak der alle etatene vil
vaere left tilgjengelige bade for brukeren og for hverandre. Mottakene utformes med et felles
uttrykk, sa selv om utforming og moblering ma tilpasses det enkelte bygget, skal offentlige
servicekontorer vaere gj enkj ennelige for brukeren uavhengig av hvilket av de fire
servicekontorene vedkommende kommer til.

I mottaket legges det opp til mest mulig egenaktivitet fra brukerens side, men det vil vaere en
servicevert til stede som vil vaere brukerens guide inn i etatene, ved behov. Hver etat har sift
eget omrade i mottaket for behandling av enetatsbrukere, men det vil ogsa vaere tverrfaglig
kompetanse organisert i et felles omrade, slik at enkle avklaringer pa tvers av etatene kan
gjores der og da. Er saken mer sammensatt og komplisert, skal det kunne avtales mater
mellom bruker og aktuelle samarbeidsparter.

Det er et mal for alle etatene a fa flere i arbeid og aktivitet og faerre pa trygd. A fa dette
visualisert godt i mottakene ,  samtidig som ingen brukere foler seg ekskludert,  arbeides det
videre med.

Brukermedvirkning
I arbeidet med det felles publikumsmottaket hadde vi tett samarbeid med brukerrepresentanter
og brukerutvalg. De kom med mange konstruktive innspill, og ikke minst er deres positive
holdning til det vi var i gang med, en inspirasjon for det videre arbeidet.

Arbeidsprosessanalyse
A etablere offentlige servicekontor i en sa stor by - etter norsk malestokk - som Trondheim,
visste vi ville bli en utfordring. At kommunens tjenestetilbud i byggene ogsa ville vaere
omfattende, gjorde det ikke mindre komplisert. Heldigvis har det vwrt mulig a hente
erfaringer fra VI-prosjektet, men styringsgruppen fant likevel ut at det ville vaere behov for
noe ekstern ekspertise.

SINTEF ble derfor engasjert fat a foreta en arbeidsprosessanalyse for publikumsmottaket i det
forste offentlige servicekontoret i Ostbyen.

Malet for prosessanalysen var a bedre arbeidets forutsetninger for a lykkes ved a:
• etablere et virksomhetsbilde (prosessbilde) som viser de overordnede prosessene der

det er saerskilte krav til samhandling mellom etatene
• analysere definerte deleprosesser og problemstillinger med sikte pa a forbedre disse
• bidra til konkrete losninger for definerte deleprosesser og problemstillinger

For denne forste prosessanalysen var hovedfokus pa prosesser i mottaket, men aspekter ved
de senere delene av forlopet ble ogsa berort.

I dette prosjektet ble prosessanalyse anvendt som et virkemiddel - dels for a skape forstaelse
for og modellere de overordnede prosessene knyttet til aktuelle brukerforlop, dels for a finne
forbedringer.

A etablere et overordnet felles virksomhetsbilde hadde til hensikt a beskrive den samlede
virksomheten knyttet til Felles forstelinje, dvs alle involverte, hovedprosesser og -resultater
samt de viktigste stotteprosessene, slik de ville vaere ved oppstart av Offentlig servicekontor,
Ostbyen i august/september 2004. Hensikten var derfor:
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felles forstaelse rundt situasjonen i dag
felles visjon og overordnede malsettinger for aktorene (etatene)
felles forstaelse for hovedutfordringer og tema og deleprosesser for grundigere analyse

Erfaringer sa langt
Etter en kort felles fartstid i Offentlig servicekontor, Ostbyen har vi allerede hostet mange
erfaringer. Sa langt har de fleste erfaringene vaert positive, men det betyr ikke at alt er pa
plass eller at det ikke har vaert bade utfordringer og strabaser underveis.

Var viktigste erfaring er kanskje at det beste er  a komme i gang.  Da vi forst var pa plass i det
felles bygget, begynte ting a utvikle seg videre. De ansatte opplever det som positivt a dele
vegger og tak med ansatte i andre etater, som de har haft samarbeid med tidligere. Na
oppleves dette lettere pa grunn av den fysiske naerheten. Felles grenser vil ogsa gjor det
lettere a ivareta fleretatsbrukerne. (Fra 01.01.05 vil trygdeetaten og kommune fa felles
grenser, og i lopet av 2005 vil ogsa Aetat dele virksomheten pa fire bydeler.
Brukerperspektivet - sterkere oppmerksomhet mot brukerne, - som jo er arsaken til at vi har
satt i gang dette arbeidet, blir ogsa tydeligere i det felles bygget. I og med at vi opplever at
de ansatte onsket dette, fikk de "et loft" i det oyeblikket bygget var innflyttet.

I og med at bade barne- og familietjenestene og kommunens helsedel er med, er det lettere a
tenke mer helhetlig om brukeren. Skal en enslig mor ut i arbeidslivet, kanskje for forste gang,
er det viktig a fa til et god total situasjon for henne. Dette muliggjores lettere i en
samlokalisering.

Vi har avdekket behov for kulturbygging. Det er ulike kulturer i etatene. Vi har ogsa, som
folge av ny inndeling av byen, satt sammen medarbeidere fra ulike kontorer. Da ble det ogsa
avdekket kulturforskjeller innad i etatene mellom kontorer i ulike bydeler. A bygge felles
kulturer innad og mellom etatene blir det en utfordring a jobbe videre med.

Pa den annen side gir den endrede medarbeidersammensetningen mulighet for
kunnskapsoverforing - bade innad i og mellom etatene. Klarer vi a fa til laering, vil vi ogsa fa
til kompetanseutvikling og kompetansebygging, som vil vaere et pre for den enkelte
arbeidstaker i utovelsen av jobben. A vaere under samme tak gjor det ogsa mulig med
uformelle droftinger av saker. Da kan det avklares tidligere om dette er en sak, og ansatte kan
slippe a fremme uaktuelle saker for hverandre. Alvorlige saker kan forhapentligvis gripes
hurtigere fatt i.

Alle tre etatene har klart a gjennomfore arealeffektivisering. Ved sambruk av en del lokaler,
minskes den enkeltes behov. Men ogsa overgangen til apne kontorlosninger har muliggjort
dette.

Sist, men kanskje den aller viktigste erfaringen vi har gjort oss, er at ledere pa alle nivaer ma
ville  dette. Ledelsen ma ha en visjon og evne til a gjennomfore den og mot til a std i
usikkerhet. Alt har ikke vaert pa plass til enhver tid, men ved a skyve noen problemstillinger
foran seg, har man klart a drive arbeidet videre og komme i havn innenfor de fastsatte
tidsfristene.

Vi opplever alle tre etatene at vi er pa riktig vei, og at brukerne vil profitere pa det vi har gjort
og skal gjore videre.
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Videre arbeid
Naturligvis gjenstar mye. Vi ser pa samhandling som utviklingsarbeid, og vi vil derfor aldri
bli ferdige. 12005 skal vi flytte inn i tre nye offentlige servicekontor. Dette vet vi vil to mye
tid og vaere krevende for alle parter. Vi vil to med oss erfaringene bade fra VI-prosjektet og
fra Offentlig servicekontor, Ostbyen i denne prosessen. Det ma bl.a. jobbes med opplaering
av de som skal jobbe i det felles mottaket i disse byggene.

Vi star ogsa overfor et stort utviklingsarbeid med a komme fram til felles standarder og felles
serviceavtaler for mottakene. Det faglige samarbeidet i baklandet ma ogsa videreutvikles.
Dette skjer i naert samarbeid med de fire lokale lederne i de fire bydelene. Det er egne
plandager der lederne, sammen med prosjektgruppa, trekker linjer framover, avklarer hva som
ma vaere felles og hva som kan loses lokalt og fremmer forslag til styringsgruppa som sa tar
de endelige beslutningene.

Avslutning
Vi opplever at prosessen med etablering av Felles forstelinje er et arbeid for framtida.
Uansett hvilken organisatorisk losning behandlingen  av NOU 2004 :13 resulterer i, vil vi ha
sentrale aktorer samlet under samme tak. Disse aktorene vil vaere godt i gang med felles
kompetanse -  og kulturbygging og med utvikling av nye samhandlingsformer basert pa et
felles onske om a bidra til mestring og arbeid for flest mulige av vare brukere.

Med hilsen

Bente Wold Wi Inge Hill Inge Nordeide
Fylkesarbeidssj of Fylkestrygdedirektor Radmann
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