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FORORD 

 

Denne rapporten er en leveranse fra Kommunereformprosjektet i NAV (KOR). I rapporten har vi 

innhentet erfaringer fra Værnes-prosjektet, som har hatt status som pilot for KOR.  

 

Værnes-prosjektet har vært et nybrottsarbeid og har gitt direktoratet verdifulle erfaringer om 

sammenslåing av NAV-kontor. Denne sammenslåingen skyldes interkommunalt samarbeid, ikke 

vedtak om kommunesammenslåing. Erfaringene bør være nyttige for begge tilfellene.  

 

I rapporten oppsummerer vi arbeidet med opprettelsen av NAV Værnes, basert på dybdeintervjuer 

med personer som har hatt nøkkelfunksjoner i arbeidet. Vi takker for velvillig deling av tanker og 

erfaringer. Siste kapittel i rapporten er våre egne oppsummeringer og vurderinger.  

 

Hensikten med å dokumentere prosjektet på denne måten er å systematisere kunnskapen og skape en 

erfaringsbase for tilsvarende prosjekter i fremtiden. Vi har stor tro på å lære av andres erfaringer, og 

håper vår rapport vil ha overføringsverdi til andre sammenslåingsprosesser slik at vi kan gjenbruke 

gode grep og løsninger, og dermed unngå ressurssløsing.  

 

Rapporten bør være relevant for alle som jobber med sammenslåing av NAV-kontor.  

 

På vegne av KOR, 

 

 

Kristian Lislerud og Ingjerd Sveen Vetvik 

Oslo, 26.2.16 
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SAMMENDRAG 

 

Samarbeidet i Værnesregionen har lang historikk. Allerede i 2003 startet de seks kommunene i 

regionen samarbeid på en rekke områder, blant annet administrative tjenester, barnevern og legevakt.  

 

1783 NAV Værnes ble etablert 1.1.16, og består av de tidligere NAV-kontorene i Frosta, Stjørdal, 

Meråker, Selbu og Tydal kommuner. 1783 er det nye NAV-kontornummeret. Lokasjonene i de fem 

kommunene består, og brukerne kan kontakte NAV i alle kommunene for å få bistand.  

 

NAV-kontorene i Frosta, Stjørdal og Meråker etablerte allerede i 2009 et samarbeid, NAV Værnes 

Nord, tuftet på tanken om ett naturlig arbeidsmarked. De hadde felles leder og var lokalisert i 

Stjørdal. Initiativet til etableringen av NAV Værnes kom fra kommunal side i småkommunene Selbu 

og Tydal. Bakgrunnen var at NAV-kontorene i de to kommunene var sårbare på grunn av 

kontorstørrelsen, og at et samarbeid med NAV Værnes Nord ville kunne gi bedre rettssikkerhet for 

brukerne, mer effektiv og stabil drift, større fagmiljø og en enhetlig forvaltningspraksis. 

 

Etableringen av NAV Værnes har vært organisert som et prosjekt i perioden 1.7.15-31.12.15. 

Prosjektet pågikk parallelt med ordinær drift, og ble ledet av en prosjektleder. Prosjektet var 

omfattende, og fordret betydelig arbeidsinnsats fra både kommunalt og statlige ansatte i alle 

kommunene, samt fra direktoratet.  

 

Etableringen av NAV Værnes har i høy grad vært medarbeiderdrevet. Prosjektleder har lagt stor vekt 

på åpenhet, tillit og inkludering. Arbeidet med å forme nye NAV Værnes har funnet sted i tolv 

arbeidsgrupper, hvor alle ansatte på alle de fem lokasjonene har deltatt i en eller flere grupper. På 

eiersiden har både politikere, rådmenn og fylkesdirektører vært involvert i lengre tid, både gjennom 

partnerskapsmøter og i forprosjektet. 

 

Det har vært nødvendig med IT-messige og organisatoriske endringer for å etablere NAV Værnes. 

Enheten har nå felles arbeidsbenk, felles postfordeling, felles fordeling av saker i Gosys og felles 

skanning av dokumenter, med tilhørende systemtilpasning i fagsystemene for å takle dette. At NAV 

Værnes nå er én organisatorisk enhet innebærer at man ikke lenger kan sortere saker på 

kommunenivå. 

 

Prosjektet har vært kostnadskrevende. I 2015 ble det brukt om lag fire millioner kroner, og i tillegg 

kommer verdien av medarbeidernes arbeidsinnsats.   

 

Gevinstene av å etablere NAV Værnes vil ikke være realiserbare umiddelbart, men på sikt vil det gi 

mulighet til å flytte flere ressurser over til markedsarbeid. Målet er at dette skal gi bedre tjenester til 

brukerne og bidra til at flere i regionen kommer i arbeid. Prosjektledelsen anslår at 

organisasjonsendringen vil gi en gevinst på fem årsverk, av totalt 55,2. Gevinsten kommer innenfor 

ledelse, spesialisering og etablering av fagteam på tvers av tidligere enheter. Mindre omfattende 

budsjettering og rapportering til stat og kommune vil også gi effekt. Prosjektleder mener gevinstene 

kan realiseres innen utgangen av 2017. 
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1 INNLEDNING 

1.1     Metode 

I arbeidet med denne rapporten har vi innhentet erfaringer fra ulikt hold. Vi har besøkt 

prosjektmiljøet flere ganger, lest dokumenter og referater på prosjektets Confluence-sider, hatt 

videomøter med ulike aktører i prosjektledelsen, linjeledelsen, prosjektmiljøet, vernetjenesten og i 

tillitsmannsapparatet. Vi har også hatt telefonsamtaler med rådmennene i de fem kommunene.  

1.2 Fakta om NAV Værnes 

NAV Værnes har i dag 55,2 årsverk, fordelt på 35,5 statlige ansatte og 19,7 kommunalt ansatte. 

Antall ansatte er 62. 

  

Kommune Ansatte Befolkning Avstand fra Stjørdal i km. 

Frosta 3 2 500 40 

Stjørdal 44 23 000  

Meråker 5 2 503 50 

Selbu 7 4 000 40 

Tydal 2 859 85 

 

                              
 

Avstanden fra nord til syd, fra Frosta til Tydal, er 143 km. Tydal og Selbu ligger i Sør-Trøndelag, 

mens Stjørdal, Frosta og Meråker hører til Nord-Trøndelag. 

 

Stjørdal kommune er vertskommune for de fem kommunene, jmf. Kommuneloven § 28. 
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1.2 Innledende faser fra 2013 

Arbeidsutvalget i Værnesregionen fattet i mars 2013 et vedtak om å vurdere et større NAV-kontor i 

Værnesregionen, hvor NAV Tydal og NAV Selbu ble en del av NAV Værnes Nord. Regionrådet i 

Værnesregionen tok vedtaket til orientering i juni 2013.  
 

I arbeidsutvalget for Værnesregionen sitter rådmennene i de seks kommunene i Værnes, samt to 

tillitsvalgte fra kommunene. Malvik kommune deltar i begrenset omfang i det interkommunale 

samarbeidet i Værnes, og besluttet å ikke gå inn i NAV Værnes. 

 

Foranledningen for vedtaket i Arbeidsutvalget var at NAV Selbu og NAV Tydal tidligere hadde 

utredet mulighetene for et interkommunalt samarbeid med felles tjenesteområde og leder. 

Bakgrunnen var at kontorene var sårbare fordi de var så små. Et samarbeid kunne gi bedre 

rettssikkerhet for brukerne, mer effektiv og stabil drift, større fagmiljø og en mer enhetlig 

forvaltningspraksis. Arbeidsgruppen foreslo derfor at Selbu og Tydal kommune skulle etableres som 

et felles tjenesteområde i NAV. Rådmannen i Tydal foreslo deretter for Arbeidsutvalget i 

Værnesregionen å løfte saken til videre utredning av et integrert samarbeid mellom NAV Tydal, 

NAV Selbu og NAV Værnes Nord. 

 

I juni 2013 ble fylkesdirektørene i NAV Nord-Trøndelag, NAV Sør-Trøndelag og Arbeidsutvalget i 

Værnesregionen enige om å nedsette en tverrfaglig prosjektgruppe som skulle utrede muligheten for 

et felles tjenesteområde for NAV. Prosjektgruppen skulle bestå av tillitsvalgte i NAV, NAV-ledere 

og representanter fra NAV fylke.  

 

Mandatet til prosjektgruppen var følgende: 

 

Mandatet er å utrede forutsetningene for en utvidelse av NAV Værnes Nord til også å omfatte 

NAV Tydal og NAV Selbu under felles ledelse og administrasjon etter vertskommunemodellen i 

kommuneloven § 28 a flg., med hovedvekt på § 28 b Administrativt vertskommunesamarbeid. 

Arbeidet skal munne ut i en fagrapport, samt forslag til samarbeidsavtale. Det er en forutsetning 

for arbeidet at ingen kontor skal legges ned. 

 

 

 

2 PROSJEKTORGANISERING 

2.1  Oppstart 

Med bakgrunn i sonderingene og de politiske vedtak som var fattet ble det utarbeidet et forprosjekt, 

og våren 2015 utarbeidet prosjekteier og prosjektleder en prosjektbeskrivelse for det kommende 

Værnes-prosjektet. Det ble også etablert et interim-MBA for Værnesregionen, hvor både statlige og 

kommunalt ansatte var representert. Prosjektperioden skulle gå fra 1.7.15 til 31.12.15. Innen da 

skulle NAV Værnes være etablert som en administrativ enhet. Prosjektets totale varighet ble satt til 

31.12.16, under forutsetning av finansiering i 2016.  

2.2  Prosjektleder 

Tidligere avdelingsdirektør i NAV Nord-Trøndelag, Per Helge Vollmo, ble ansatt som prosjektleder 

1.5.15, etter intern utlysning. Han hadde lang fartstid, blant annet som prosjektleder i 

Etableringsprosjektet i Nord-Trøndelag og ulike utviklingsprosjekter i direktoratet. Samtlige av våre 
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kilder understreker prosjektleders betydning for en vellykket gjennomføring. Prosjektleder har gitt 

retning til arbeidet og sørget for flyt, fremdrift og involvering.  

 

De vi har snakket med har også vært fornøyd med at det har vært en god og tydelig ansvarsdeling 

mellom prosjektleder Per Helge Vollmo og leder for NAV Værnes Nord, Roar Vikvang. Vollmo har 

styrt prosessene, stått for oppfølgingen av arbeidsgruppene, fulgt opp det prosjekttekniske og sørget 

for å nå milepæler, mens Vikvang har vært prosjekteier og beslutningstaker, og har hatt den formelle 

kontakten med rådmenn og fylkesdirektører.  

2.3  Prosjektets arbeid og fremdrift 

I prosjektplanen var det laget en overordnet fremdriftsplan for perioden mai-desember 2015:  

 
Prosjektet ble inndelt i to faser: 

 

1. Etablerings- og interimfase: 1.7.15-1.1.16  

2. Videreutviklings, tilpasnings-, evaluerings- og dokumentasjonsfase: 1.1.16-31.12.16 

 

Prosjektbeskrivelsen omfattet først og fremst tiltak som skulle gjennomføres i første fase, 

etableringsfasen, mens effektmålene skulle nåes i løpet av total prosjektperiode. I den første korte 

fasen skulle prosjektet få på plass nødvendige formaliteter ved etableringen av ny organisatorisk 

enhet, og avklare arbeidsorganiseringen. I første fase var også kulturbygging og etablering av felles 

målbilder sentrale oppgaver. 
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I 2016, fase to, skal det jobbes med å innarbeide, prøve ut og videreutvikle arbeidsprosesser og 

arbeidsmåter i den nye enheten, samt å måle og dokumentere effekter av tilpasningene som gjøres. 

Det betyr at NAV Værnes vil gjøre seg nyttige erfaringer også etter at denne rapporten foreligger.  

 

Denne rapporten omhandler dermed første fase, etableringsfasen. 

 

Prosjektets etablerings- og utviklingsarbeid ble planlagt og gjennomført i nært samarbeid med 

linjeorganisasjonene, spesielt Stjørdal kommune, NAV Nord-Trøndelag og NAV Sør-Trøndelag. 

Prosjekt NAV Værnes hadde ansvaret for: 

 

 Å utarbeide en helhetlig plan for hva som må gjennomføres i prosjektet og 

linjeorganisasjonene for å realisere målene. 

 Å gjennomføre nødvendige aktiviteter i NAV Værnes og aktiviteter rettet mot 

samarbeidspartnere i regionen for å realisere målene. 

 Å dokumentere og rapportere framdrift, prosess og oppnådde effekter av 

utviklingsarbeidet. 

 

Linjeorganisasjonene hadde et ansvar for å gjennomføre aktiviteter i egen linjeorganisasjon i henhold 

til besluttet plan. Kommunereformprosjektet (KOR) hadde en koordinerende rolle her.  

2.4  Roller og deltakere i prosjektgruppa 

 

Rolle Definisjon Rolleinnehaver 

Styringsgruppe Styringsgruppen ledes av Vegard Rydningen, 

direktør i NAV Nord-Trøndelag. Styringsgruppen 

utgjør prosjektets styre med myndighet til å styre 

prosjektet. Styringsgruppen har det endelige ansvaret 

for at prosjektet når definerte mål, samt at prosjektet 

har de nødvendige forutsetningene for å gjøre de 

oppgavene prosjektet er satt til.  

Vegard 

Rydningen, 

Kjell Fosse 

(rådmann i 

Stjørdal 

kommune), 

Roar Vikvang, 

Bente Wold 

Wigum 

(fylkesdirektør i 

Sør-Trøndelag) 

Prosjekteier Prosjekteier er leder av NAV Værnes Nord, Roar 

Vikvang. Han er ansvarlig for at prosjektet 

gjennomføres og leverer i henhold til de rammer som 

er gitt av styringsgruppen og Arbeids- og 

velferdsdirektoratet. 

Prosjekteier er ansvarlig for å fremme saker fra 

prosjektet inn mot MBA og/eller styringsgruppen.  

Roar Vikvang 

Prosjektleder Prosjektleder er ansvarlig for: 

 prosjektets samlede resultater  

 å sikre god samhandling med linjen og andre 

berørte interessenter 

 at prosjekteier og styringsgruppen får tilgang til 

all vesentlig faglig og styringsmessig 

informasjon, slik at de kan fatte korrekte 

Per Helge 

Vollmo 
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Rolle Definisjon Rolleinnehaver 

beslutninger til riktig tid 

 løpende og god kommunikasjon internt i 

prosjektet og etaten, samt mot prosjektets 

eksterne interessenter 

 å gi styringsgruppen statusrapporteringer og følge 

opp deres beslutninger  

 å prioritere beslutningsforslag som skal fremmes 

for prosjekteier og styringsgruppe 

 å fatte beslutninger innenfor den myndighet som 

prosjekteier delegerer, slik at prosjektet holder 

nødvendige fremdrift 

 sikre tilstrekkelig deltagelse fra linjen, til at 

faglige hensyn blir ivaretatt og slik at linjen er i 

stand til å overta ansvaret når prosjektet avsluttes 

 å etablere rutiner for fortløpende forankring og 

avklaring av faglige spørsmål med linjeansvarlige 

 at uavklarte forhold eller spørsmål som berører 

prosjektets rammer til enhver tid er definert, slik 

at de kan bringes frem for prosjektets styrende 

organer. 

Prosjekt-

medarbeider 

Prosjektmedarbeiderne er alle som deltar i en 

prosjektgruppe. Prosjektmedarbeiderne skal utføre 

det arbeid som blir delegert dem fra prosjektleder 

eller prosjekteier, og som skal bidra til at prosjektet 

når sine mål 

Prosjektstyrings-

metode 
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2.5  Prosjektorganisasjonskart 

Prosjektkartet for Værnes-prosjektet: 

 

 

2.6  Arbeidet i arbeidsgruppene 

Arbeidet med å utmeisle NAV Værnes har funnet sted i arbeidsgruppene, dvs. i alle de tolv boksene 

nederst i prosjektkartet. Alle ansatte i de fem lokasjonene har vært med i en eller flere 

arbeidsgrupper, og de kommunalt ansatte har vært involvert på lik linje med de statlig ansatte.  

 

For å oppnå felles faglig, kulturell og teknologisk likhet for NAV Værnes, ble det satt i gang et 

kartleggingsarbeid i gruppene. Kartleggingen skulle gi kunnskap om hvordan situasjonen var på de 

forskjellige fagområdene i de fem kontorene. Dette avslørte at kontorene hadde til dels svært ulike 

måter å jobbe på.  

 

Arbeidsgruppenes mandat: 

 

1. Kartlegge områder, brukergrupper og antall saker på de ulike områdene. 

2. Analysere hvordan man har jobbet med saksbehandlingen på de ulike områdene. 

3. Diskutere hvordan man ser for seg å organisere området i NAV Værnes. 

 

Gruppene ble satt sammen slik at deltakernes kompetanse tilsvarte gruppens mandat og 

arbeidsområde. Arbeidsgruppene møttes jevnlig, og rapporterte til «Prosjektgruppe Værnes», som 

organisatorisk lå rett under prosjektleder. Alle arbeidsgruppedeltakerne sier de opplevde at deres 

innspill ble tatt til følge og at de kjente seg igjen i vedtakene som ble fattet i prosjektet.  
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2.7 Funn fra arbeidsgruppenes kartlegging  

Arbeidet i gruppene har avslørt til dels store variasjoner i arbeidsmetoder mellom tidligere enheter. 

Overordnet inntrykk er at medarbeiderne i små kommuner har vært generalister, mens 

medarbeiderne i Stjørdal har vært spesialister. På små kontor har det faglige kontrollspennet vært 

bredt, og sakstilgangen for liten til å opprettholde tilstrekkelig spesialistkompetanse. Også ledere 

beskriver arbeidsmetodene på de mindre kontorene som noe mer uformelle. Det betyr at veileder ofte 

kjenner bruker, og at dokumentasjon i sakene derfor kan være mindre omfattende.  

Også rådmennene har også understreket at større forhold vil gi likere og mer rettssikker 

saksbehandling, og gjøre det enklere å skille mellom rollene som saksbehandler og sambygding. 

Større enheter vil også gi tilgang til mer spesialistkompetanse, noe samtlige rådmenn fremhever som 

positivt for brukerne. Rådmennene fra de små kommunene løfter også fram gevinsten som større 

NAV-enheter vil gi i form av bredere utvalg i tiltaksplasser for brukerne. 

En av hensiktene med å opprette NAV Værnes har vært at spesialistkompetanse enklere kan utvikles 

og opprettholdes, siden de ansatte kan organiseres i team på tvers av lokasjonene. Alle kontor skal ha 

en basiskompetanse for å betjene brukere i det daglige, mens f. eks. et spesialistområde som 

gjeldsrådgivning vil kunne bli bedre håndtert av et større kontor.  

Kartleggingsarbeidet avdekket også at de kommunale IT-systemene brukes ulikt, selv om alle de fem 

kommunene benyttet saksbehandlingssystemet «Velferd». Det ble blant annet brukt ulikt kodeverk 

for å klassifisere en sak eller til å beskrive status. For eksempel var «flyktning» kodet ulikt i de 

forskjellige kommunene, det betød at de fem enhetene hadde utfordringer knyttet til å samkjøre 

begrepsbruken. Likeledes var det utviklet ulike maler i saksbehandlingsverktøyet og forskjellige 

rutiner for saksbehandlingen.  

Samtaler med sosialtjenesten viste at nivået på sosialstønadene i de fem kommunene varierte, og det 

ble et mål å samordne disse. Arbeidsgruppeleder for kommunal IT opplyser at dette ga et betydelig 

merarbeid, og at omfanget ble større enn først antatt. Blant annet måtte data konverteres manuelt. Det 

har ikke vært tilsvarende utfordringer i de statlige IT-systemene i særlig grad.   
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3 MÅL 

3.1  Målbilder  

Målene og prosjektbeskrivelsen ble vedtatt både på ledernivå i de fem NAV-kontorene, på politisk 

nivå i kommunene, og på rådmannsnivå i regionen. Hovedmålsettingene for å opprette et NAV 

Værnes med kommunene Tydal, Selbu, Meråker, Frosta og Stjørdal var:   

 

 Bedre tjenester for brukerne i hele regionen  

 Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad  

 Økt rettssikkerhet for innbyggerne  

 Sikre enhetlig forvaltningspraksis  

 Mer effektiv og stabil drift  

 Attraktive og robuste fagmiljøer  

 

I 2015 er de nødvendige praktiske og organisatoriske grep tatt for å få modellen på plass. 

Arbeidsoppgaver og arbeidsformer videreutvikles i 2016, og linjeledelsen vil følge opp 

resultatutviklingen ved hjelp av målekort og resultatdata fra kommunene.  

 

Nedenfor beskrives overordnede effekt- og resultatmål. De har i hovedtrekk blitt opprettholdt under 

hele prosjektperioden, og vil også legges til grunn ved fremtidig evaluering. Prosjektet regner med 

umiddelbar effekt på enkelte punkter, mens det på andre områder må evalueres over lengre tid og i 

flere omganger. Flere mål vil bli ytterligere beskrevet i virksomhetsplaner for 2016.  

 
 

Overordnede effektmål Resultatmål 

Bedre og mer enhetlige tjenester for 

brukerne i hele regionen 
 Utvikle felles rutiner innenfor de ulike 

fagområder i enheten, og sikre faglig 

oppfølging gjennom bruk av fagansvarlige 

for de ulike områder.  

 Økt grad av spesialisering og bruk av 

løsningsroller for hele tjenesteområdet. 

 Systematisk tverrfaglig samhandling på tvers 

av fagområder i NAV-kontoret, samt mellom 

NAV og andre samarbeidspartnere. 

 Tydelig forbedring i måloppnåelse for 

prioriterte grupper av brukere: ungdom, 

flyktninger og brukere med spesielt tilpasset 

innsatsbehov. 

Flere i arbeid og aktivitet og færre 

på stønad  

 

 Redusere antall mottakere av sosialhjelp. 

 Redusere gjennomsnittlig mottakstid av 

sosialhjelp, med spesielt fokus på ungdom. 

 Færre mottakere av AAP. 

 Kortere sykefraværstilfeller og mindre 

overgang til AAP fra sykepenger. 

 Økt aktivitet etter åtte uker for sykemeldte 

Økt rettssikkerhet for innbyggerne  

 
 Felles rutiner og felles oppfølging av 

veilederne. 

 Bruk av større fagmiljø for 
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kompetanseutvikling og problemløsning i 

enkeltsaker. 

 Gir mulighet til å unngå for tette bindinger 

mellom brukere og veiledere som 

vanskeliggjør saksbehandlingen. 

Sikre enhetlig forvaltningspraksis  

 
 Enhetlig ledelse 

 Felles rutiner 

 Felles faggrupper 

Mer effektiv og stabil drift  

 
 Stordriftsfordeler og løsningsroller både på 

merkantile tjenester og i brukeroppfølgingen. 

 Spesialisering som gjør at de ansatte får 

konsentrere seg om oppgaver de kan godt, og 

i mindre grad må være generalister. 

Attraktive og robuste fagmiljøer  

 
 Opprette fagteam innenfor alle relevante 

områder. 

 Sikre større faglig trygghet for 

enkeltveilederen gjennom faglig samarbeid. 

 Sikre mulighet for bistand til enkeltveiledere 

i enkeltsaker, eller ved perioder med spesiell 

belastning på en eller flere veiledere. 

3.2  Prosjektets mål for organisasjonsendring  
Formålet med å endre organisasjonen var å etablere NAV Værnes som en administrativ enhet, og å 

kunne nyttiggjøre seg et spesialisert fagpersonale på tvers av lokasjonene.  

 

Det var også et mål at tilbudet til brukerne skulle bli det samme i hele regionen, og dermed måtte det 

utvikles både rutiner og samhandling som sikret dette. Det var derfor sentralt at alle medarbeidere 

fikk tilknytning til avdelinger og faggrupper der faglig utvikling og samarbeid i brukersaker ble 

ivaretatt. Det var videre en målsetting at ingen enkeltansatte skulle sitte alene med ansvaret for en 

oppgave eller portefølje, uten at vedkommende var tilknyttet en gruppe eller fagmiljø som kunne 

bistå, avlaste eller erstatte vedkommende ved fravær. For å lykkes med dette var det avgjørende at 

det ble bygget faggrupper og løsningsroller på tvers av kontorplassering.  

 

Avdelingsstruktur i NAV Værnes ble besluttet etter forhandling i interim-MBA 13.10.15. I tillegg til 

leder, skulle det være tre avdelinger med hver sin avdelingsleder: 
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Den faglige begrunnelsen for denne organiseringen bygger på erfaringer som tidligere leder i NAV 

Værnes Nord har gjort. Før oktober 2012 var NAV Værnes Nord organisert med tre avdelingsledere 

lokalisert i Stjørdal. To av disse var også ledere for henholdsvis Frosta og Meråker. Disse 

avdelingslederne var fagspesialister på ulike områder, noe som betød at de drev oppfølging av Frosta 

og Meråker og ledet disse kontorene med begrenset kunnskapsfelt utover eget fagområde. 

Konsekvensen var faglig vakuum for de områdene som lå utenfor leders fagfelt. Derfor besluttet de i 

oktober 2012 å etablere et team på tvers av de tre lokasjonene i NAV Værnes Nord.  

 

Stjørdal er vertskommune i NAV Værnes. Hver enkelt lokasjon har en driftskoordinator, med 

oppgaver avgrenset til det praktiske og merkantile området. NAV-leder er øverste leder og ansvarlig 

for NAV Værnes. Tre avdelingsledere har personalansvar på tvers av lokasjonene innenfor sine 

fagområder.  

 

Videre fagutvikling og utbygging av kompetansenettverk vil rette seg mer mot spesialisering, dette 

defineres ytterligere i 2016.  

 

Alle medarbeidere i NAV Værnes, uavhengig av fysisk arbeidssted, er nå knyttet opp mot én av 

avdelingene. Avdelingstilhørighet bestemmes ut fra hvilke oppgaver/roller den enkelte innehar. 

Medarbeidere med oppgaver for flere avdelinger knyttes til den avdelingen der hovedtyngden av 

oppgavene ligger.  

 

Slik er avdelingene og teamene i NAV Værnes inndelt i dag: 
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Det er ikke opprettet formelle lederfunksjoner utover leder og avdelingsleder, men det er opprettet 

funksjoner som fagansvarlig og driftskoordinator. Den fagansvarlige skal særlig ha faglig oppfølging 

i sin enhet, og bistå og veilede kollegaer i enkeltsaker. Driftskoordinatoren skal være ansvarlig for 

den daglige driften på sin lokasjon.   
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4 INVOLVERING 

4.1  De formelle prosesser i ulike fora  

Politikere, rådmenn og fylkesdirektører har vært involvert over lengre tid, både gjennom 

partnerskapsmøter og i forprosjektet. 

 

De ansatte ble involvert på en felles fagdag i regionen 2.6.15. Senere har det vært to fellessamlinger, 

henholdsvis før og etter produksjonssetting av den nye statlige og kommunale IT-løsningen. 

Prosjektet startet formelt 1.7.15, men på grunn av sommerferieavvikling kom ikke arbeidsgruppene i 

gang før i august.  

 

Noen av våre kilder blant de tillitsvalgte har ikke hatt høy bevissthet om de mer formelle krav til 

drøftinger og forhandlinger i fylkes-MBA og MBA. I MBA deltar både organisasjonene og 

verneombudene, for å gi bred forankring. Noen av våre kilder blant de tillitsvalgte har ikke presise 

bilder av hva som har vært drøftet eller forhandlet. Dokumenter fra prosjektet tyder imidlertid på at 

de nødvendige drøftinger og forhandlinger er foretatt i lokalt MBA, fylkes-MBA og etats-MBA. 

MBA i Værnes har vært samlet hver 14. dag, og har hatt deltakere fra både statlig og kommunal side.  

 

Ulike dokumenter ligger til grunn for medbestemmelse. I kommunal sektor ligger Hovedavtalen til 

grunn. Denne regulerer først og fremst drøftings- og informasjonsplikt mellom partene, og har i liten 

grad forhandlinger som tema. I staten ligger Hovedavtalen og Tjenestemannsloven til grunn for 

medbestemmelse. Det statlige lov- og avtaleverk knytter medbestemmelse til informasjon og 

drøftinger, men også til forhandlingsplikt på en rekke områder. Det betyr at medbestemmelse der 

både stats- og kommunale tillitsvalgte deltar, har ulikt formelt grunnlag. Dette kan være vanskelig å 

praktisere, men har ikke vært noe problem i Værnes-prosjektet. 

4.2 Organisasjonsutvikling internt i prosjektet  

Etableringen av NAV Værnes har i høy grad vært medarbeiderdrevet, og prosjektleder har lagt stor 

vekt på åpenhet, gjensidig tillit og inkludering i alle ledd.  

Som tidligere nevnt, har hoveddelen av arbeidet med å utmeisle NAV Værnes funnet sted i 

arbeidsgruppene, der samtlige ansatte på alle de fem lokasjonene har deltatt i en eller flere grupper.  

 

Arbeidet i arbeidsgruppene har gitt eierskap til prosjektet og forståelse for etableringen av NAV 

Værnes.  
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5 DEN NYE IT-LØSNINGEN 

5.1 Ønskene for ny IT-løsning 

Utvikling av gode IT-løsninger har vært en stor del av Værnes-prosjektet, og ble startet opp tidlig. 

Målet var å få en IT-løsning som lot alle medarbeiderne i 1783 NAV Værnes arbeide i én enhet, til 

tross for at enheten omfattet fem kommuner.  

 

Det var ønskelig at IT-løsningen ikke skulle være begrensende. I prosjektets innledningsfase var 

bestillingen fra Værnes-prosjektet til direktoratet tydelig:  

 

Det er ønskelig med en IT-løsning der vi kan jobbe mest mulig sømløst på tvers av kommune- og 

fylkesgrenser, uten nevneverdige hinder.   

5.2 De faktiske endringene i fagsystemene  

De tekniske tilpasningene ble levert til HL4 primo desember 2015. Alle i NAV Værnes arbeider nå 

på samme oppgavebenk i både Arena, Gosys og Infotrygd. 

 

I tabellen beskrives endringene som er gjort i de IT-applikasjonene som er mest benyttet i NAV-

kontoret: 

 

 Gammel løsning Ny løsning 

Arena Enhetene 1664, 1665, 1711, 1714 

og 1717 hadde hver sin Arena-benk 

med tilhørende SYFO- og 

kontorbenker. Ivaretakelse av 

fordeling av oppgaver ble utført 

ved hver enkelt lokasjon. 

Saksbehandleridentene var knyttet 

til den enkelte enhet, for eksempel 

ABC1714. 

Ved kjøring av HL4 ble enheten 1783 

NAV Værnes opprettet med kontorbenk, 

SYFO-benk og saksbehandlerbenker. Alle 

saksbehandlere, uavhengig av kommune, 

fikk dermed en 1783-ident med tilganger 

som går sømløst på tvers av kommune- 

og fylkesgrenser. Dette imøtekommer 

ønsket om muligheten til å kunne følge 

opp brukere i andre kommuner enn der 

veileder har sin kontorplassering. 

Gosys Hver enhet hadde sin egen Gosys-

benk, og ansvaret for å fordele og 

løse innkomne oppgaver lå på den 

enkelte lokasjon. Alt av 

journalføringsoppgaver og "kontakt 

bruker"-oppgaver ble løst ved den 

enkelte lokasjon. 

Det eksisterer nå kun én Gosys-benk 1783 

der alle innkomne oppgaver til enheten 

opprettes. Den enkelte saksbehandler har 

tilgang til alle kommuner i enheten. Dette 

har gitt muligheter for etablering av 

løsningsroller, der dedikerte medarbeidere 

i større grad har spesialiserte 

arbeidsoppgaver knyttet til fordeling av 

oppgaver enn det som var mulig tidligere. 

Infotrygd Hver enkelt enhet hadde et eget 

Infotrygd-enhetsnummer der 

tilgangene generelt kun var knyttet 

til den kommunen hvor man hadde 

sin kontorplass. 

Infotrygd består slik som tidligere av egne 

enhetsnumre knyttet til den enkelte 

kommune. Saksbehandlere er gitt 

tilganger på tvers av kommunene, slik at 

registrering og innsyn er mulig på tvers 

av kommune- og fylkesgrenser. Oppgaver 

som genereres fra enhetsnumre i 

Infotrygd rutes i dag til 1783. For 

eksempel; en sykemelding som registreres 
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på en gitt kommunes enhetsnummer vil 

nå rutes inn i Gosys og Arena til 1783 

NAV Værnes. 

Ident- 

administrasjon 

Tidligere NAV Værnes Nord hadde 

tre identadministratorer som 

ivaretok tilgangskontroll og 

identadministrasjon i hver av de tre 

kommunene. Dette innebar 

tilgangskontroll i identrutinen i tre 

forskjellige kommuner. I tillegg 

hadde Selbu og Tydal hver sin 

identadministrator. 

Ved etablering av 1783 NAV Værnes ble 

alle saksbehandlere i de fem kommunene 

overført til 1783. Dette har medført at 

identadministrasjonen kan utføres 

enhetlig innenfor én enhet. Dette gjør 

arbeidet enklere og mer oversiktlig for 

identadministratorene i NAV Værnes.   

 

 

Systemtilpasningene som er gjort bidrar til at IT og fagsystemer ikke legger geografiske 

begrensninger for hvordan medarbeiderne i NAV Værnes kan og ønsker å jobbe.  
 

6 ØKONOMI OG ADMINISTRATIVE FORHOLD 

6.1  Prosjektmidler fra direktoratet 

Værnes-prosjektet søkte om i overkant av 2 millioner kroner (kr. 2 073 869) i prosjektmidler for 

2015 fra Tjenesteavdelingen i direktoratet. Budsjettpostene i søknaden omfattet prosjektleder, 

støttefunksjoner i fylkeskontorene, reise og opphold, kontor og kontorutgifter, og samlinger, møter 

og kurs. Søknaden ble innvilget i sin helhet. I tillegg ble det i september 2015 søkt om en 

ekstrabevilgning, og det ble innvilget ytterligere 585 000 kroner. Midlene ble blant annet benyttet til 

å dekke kostnader innen kommunal IT, det ble innkjøpt en skanner, og de dekket kostnader til en 50 

prosent stilling som prosjektlederassistent, da man utover i prosjektperioden så behov for å styrke 

prosjektledelsen.   

Søknaden om midler ble sendt i november 2014, og prosjektmidlene som ble bevilget kom fra 

Statsbudsjettet 2014, kapittel 0621 post 63, en post som skal styrke utvikling av tjenester i 

kommunene. Det ble forutsatt at Stjørdal kommune, som fremmet søknaden på vegne av 

kommunene i Værnesregionen, skulle rapportere tertialvist regnskap, status i arbeidet knyttet til 

effektmål og statusmål, samt oppnådde læringspunkter. 

6.2  Den økonomiske situasjonen i prosjektet 

Bevilgningene fra direktoratet og prosjektleders oppfølging beskrives som avgjørende for prosjektets 

økonomi. Lederne beskriver prosjektets økonomi som god. Prosjektledelsen har også vært fornøyd 

med søknadsprosessene mot direktoratet, og at disse prosessene har vært godt understøttet av 

Kommunereformprosjektet (KOR).    

 

Prosjektet har møtt på noen uforutsette utgifter, blant annet for de kommunale IT-systemene. 

Utgiftene til oppstart og integrering av systemet mellom de fem kommunene hadde en kostnad på 

nærmere 300 000 kroner, noe som ikke var synlig fra starten av. Det har ellers ikke vært store 

utgifter eller innkjøpsbehov i forbindelse med etableringen, utover utgifter til fellessamlinger, og 

mindre innkjøp, som ny frankeringsmaskin og stempler med nye navn.  

 

En av de store investeringene for NAV-kontorene har vært de ansattes egeninnsats.   
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6.3 Prosjektets totale kostnadsramme 

 

Kostnadsramme 2015 

Det har vært høy politisk oppmerksomhet rundt etableringen av NAV Værnes. Tidligere statsråd 

Robert Eriksson engasjerte seg tidlig i prosjektet, og det var viktig for departementet at prosjektet ble 

vellykket. Det ble derfor gitt ekstraordinære prosjektmidler både i 2015 og 2016. Hensikten var både 

å etablere NAV Værnes, og samtidig høste erfaringer som kunne brukes i tilsvarende prosjekter 

senere. Fremtidige kontorsammenslåinger vil neppe få de samme økonomiske rammene.  

 

Utgiftssiden for Værnes-prosjektet i 2015: 

 

Prosjektmidler fra direktoratet til NAV Værnes:  Kr. 2 658 869  

Systemtilpasninger foretatt av leverandører i NAV IT:  Kr. 1 156 747  

Utgifter totalt for 2015:      Kr. 3 815 616  

 

I tillegg har direktoratet hatt oppgaver knyttet til støtte, oppfølging og dokumentasjon som ikke er 

innregnet her. Verdien av innsatsen de ansatte i NAV Værnes har lagt ned er heller ikke 

kroneberegnet. NAV Værnes mener selv de har brukt om lag 10-15 prosent av sin arbeidstid til 

utvikling av fagområdene relatert til prosjektet.  

 

Kostnadsramme 2016 

Prosjektet har søkt direktoratet om 4 millioner kroner i prosjektstøtte for 2016. Summen er innvilget i 

sin helhet. Tabellen nedenfor er hentet fra prosjektsøknaden, og viser også hvordan de har planlagt 

innretningen på prosjektet for 2016: 

 

Kostnadsdrivere Omfang Kostnad 
   

Prosjektleder 100 % Kr. 900 000 

Prosjektstøtte/Prosjektmedarbeider  

kommunale tjenester 

50 % Kr. 500 000 

Prosjektansvarlig  20 % Kr. 250 000 

Utvikling og etablering av NAV 

Værnes som ett markedsområde for å 

øke muligheter for arbeid  

100 % Kr. 600 000 

Fagutvikling fagområder- 

kompensasjon prosjektmenedarbeidere 

Totalt  

100 % 

Kr. 600 000 

Reisekostnader   Kr. 150 000 

Fagsamlinger knyttet til 

prosjektarbeidet 

 Kr. 200 000 

Kulturbygging  Kr. 300 000 

Utvikle metode mobilt kontor: 

telefoner/PC-løsninger/lisenser 

 Kr. 200 000 

Administrativ støtte NAV N-T 50 % kr 300 000 

TOTALT  kr 4 000 000 



   

   

  v. 1.0 

   

20 
 

6.4  Overtid  

Det har i liten grad vært utbetalt overtid til ansatte i prosjektperioden. NAV-leder oppgir at ble det 

satt en øvre grense for overtidsutbetaling på maksimalt åtte timer per måned per ansatt.  

 

Utbetaling av overtid har også vært koblet til ansettelsesforholdet. Det ble lokalt bestemt at statlige 

ansatte kunne få utbetalt overtid eller mulighet til å opparbeide plusstid, mens kommunalt ansatte 

ikke fikk denne muligheten. Følgende eksempel er illustrerende: Da en statlig og en kommunalt 

ansatt kjørte bil sammen fra Selbu til Stjørdal for å delta i et møte, kunne den statlig ansatte skrive 

overtid eller plusstid, mens den kommunalt ansatte ikke hadde denne muligheten.   

6.5 Arbeidskontrakter 
Det har vært viktig å harmonisere flere forhold for medarbeiderne i NAV Værnes, men viktigst var 

arbeidskontraktene. To styringslinjer med egne bestemmelser har utfordret dette, og krevd flere 

drøftinger i MBA og etats-MBA. Arbeidsforholdene til de kommunalt ansatte er nå tilpasset de 

statlige på enkelte områder. Dette betyr at alle ansatte i NAV Værnes har lik arbeidstid, inkludert like 

betingelser for avvikling av lunsj og ferier. Et statlig ansattgode som rett til uttak av seniordager, er 

ikke fremforhandlet for de kommunalt ansatte. Det vil heller ikke bli jobbet ytterligere for å få dette 

til. Det har vært lite støy rundt ulikheter i arbeidsforholdene. Prosjektleder tilskriver det en åpen og 

god prosess, samt forutsigbarhet i hva arbeidsgiver kan gi innenfor gjeldende rammer. Både 

medarbeidere og ledere mener lik arbeidstid har vært det viktigste punktet å få på plass.   

 

De statlige ansatte er nå formelt ansatt i NAV Værnes, og de kommunalt ansatte fra Meråker og 

Frosta ble overført til vertskommunen Stjørdal kommune fra 1.7.15. De kommunalt ansatte fra Selbu 

og Tydal ble overført til Stjørdal 1.1.16 og fikk dermed ny arbeidsavtale. NAV Nord-Trøndelag har 

utarbeidet et tillegg til arbeidsavtalen til statlige medarbeidere i Selbu og Tydal, der ny 

organisatorisk tilhørighet fremkommer. Det er ikke gjort endringer i avtalen utover dette. Det er 

ingen ny avtale for medarbeidere som har sitt arbeidssted ved de tidligere eksisterende enhetene.  

 

Det har ikke vært fremmet rettskrav på lederstillinger eller andre stillinger. Prosjektet har imidlertid 

hatt kontakt med HR-avdelingen i direktoratet om dette. Ved oppstart av prosjektet ble NAV Værnes 

Nord allerede ledet av NAV-leder i Stjørdal. Tydal og Selbu ble integrert gjennom prosjektet. Disse 

enhetene er vesentlig mindre enn enhetene i NAV Værnes Nord, og på bakgrunn av dette valgte man 

at leder i NAV Værnes Nord ble leder for NAV Værnes, og tilsvarende for avdelingslederne.  

 

6.6 Gevinster i NAV Værnes 
Budsjettmessig er det ingen umiddelbare økonomiske gevinster ved sammenslåingen av NAV-

kontorene i Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. Lokasjonene består, og husleie må fortsatt 

betales for fem lokaler. Prosjekteier peker imidlertid på at det spares inn store summer på driften, 

siden det nå er felles postfordeling, felles fordeling av saker i Gosys, mindre rapporteringsarbeid til 

SSB og kommuner og felles skanning av dokumenter. Dette er midler som frigjøres til oppfølging av 

brukerne.  

 

Prosjektledelsen har ikke hatt kapasitet til å jobbe systematisk med gevinstrealisering i første fase av 

prosjektet, men har gjort noen grove anslag etter etableringen 1.1.16. Estimering har vært krevende, 

siden det ikke foreligger systematiske målinger av ressursbruk før sammenslåingen. Innledende 

kartlegging av praksis og erfaringer avdekket imidlertid at det har vært vesentlige forskjeller i praksis 

innenfor de fleste områder. Kartleggingen viser også at det markedsrettede arbeidet ikke har vært 

like høyt prioritert ved alle tidligere enheter. 
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De organisatoriske endringene vil først og fremst gi kvalitative gevinster. Medarbeidere får mer 

konsentrerte fagområder, økt grad av spesialisering, sentralisering av merkantile og administrative 

funksjoner, fagteam på tvers av kommunegrenser, og de kan bruke mindre ressurser til ledelse. Dette 

vil igjen gi kvalitative effekter på områdene enhetlig praksis, mindre sårbarhet ved fravær, og 

dermed gi økt tilgjengelighet til NAVs tjenester, mer tid til oppfølging av den enkelte bruker og til 

kontakt med arbeidslivet og andre samarbeidspartnere. Dette vil øke mulighetene for å finne gode 

løsninger for den enkelte bruker.  

 

Prosjektleder mener det vil ta noe tid før de kan hente ut forventede gevinster. Gevinsten kan 

grovestimeres til ca. 5 årsverk pr. 1.1.18, dvs. en gevinst på 9 prosent av den totale bemanningen på 

55 årsverk. I dette regnestykket er det også iberegnet økte kostnader ved organisasjonsendringen, 

særlig knyttet til økt reisevirksomhet: 

 

Beskrivelse av arbeidsoppgaver  Stipulert gevinst i 

årsverk 

Spesialisering og etablering av fagteam på tvers av tidligere enheter -1 

Ledelse -1 

Deltakelse partnerskapsmøter      -0,05 

Budsjett og rapportering kommune      -0,3 

Budsjett og rapportering stat       -0,2 

Sentralisering av merkantile oppgaver     -1 

Kommunal IT-ansvarlig -0,1 

Kurs og møtevirksomhet veiledere      -0,2 

IT-verktøy stat        -0,1 

IT-verktøy kommune og innføring av skanning/elektronisk arkiv -0,2 

Publikumsmottak, redusert åpningstid og spesialisering mottak  -1 

Identansvarlig / vedlikehold av Remedy -0,05 

Løsninger for mobilt kontor                 -0,5 

Økt reisevirksomhet                     +0,7 

Sum gevinster og kostnader  5,7 

Stipulert netto gevinst årsverk i NAV Værnes pr. 01.01.18:  5 

 

Ytterligere gevinster kan oppnås ved økt bruk av videomøter med brukerne, i de tilfellene der dette 

er en hensiktsmessig arbeidsform. Et annet område er økt bruk av mobilitetsløsninger, der man har 

”kontoret under armen”, for eksempel under bedriftsbesøk. Begge disse arbeidsformene er under 

utvikling og ligger innenfor det videre utviklingsarbeidet til NAV Værnes. 
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7 KOMMUNIKASJON 

7.1  Intern kommunikasjon    

Det har vært gjort ulike tiltak for å informere om NAV Værnes internt. Prosjektverktøyet Confluence 

er brukt for å publisere og dele informasjon. Prosjektledelsen har lagt alt materiell ut her, ut fra 

tanken om informasjonsdeling og involvering. Dette verktøyet benyttes primært til interndeling av 

informasjon i prosjekter, og er mest nyttet og kjent blant NAVs prosjektmedarbeidere. De ansattes 

bruk av Confluence har vært varierende. Prosjektet er også omtalt i internmagasinet MEMU (nr. 4, 

2015), og i flere artikler på intranettet Navet. Denne artikkelen sto for eksempel på Navet 11.1.16: 

 

Vellykket start for nye NAV Værnes  

I forrige uke ble it-systemene for nye NAV Værnes kjørt sammen. Dermed er fem 

kontorer i to fylker nå samlet til én enhet. 

 

Dette er landets første interkommunale NAV-samarbeid på tvers av fylker og 

kommuner. Enkelt sagt viskes kommunegrensene og tidligere kontorgrenser ut i IKT-

systemene, og kontoret fungerer nå som én enhet med fem lokasjoner. 

Sammenslåingen er en pilot for Kommunereformprosjektet (KOR), som rigger NAV 

for sammenslåinger.  

– I det store og hele gikk samkjøringen på skinner og vi er godt fornøyde, sier 

Christian Beccer-Brandvold. Han har ledet den lokale arbeidsgruppen med ansvar for 

den statlige IKT-delen, og er til daglig markedsansvarlig i NAV Værnes.  

– Vi har flyttet alt som berører brukerne, nå gjenstår noe manuell flytting på 

arbeidsgiversiden. Vi har én felles oppgavebenk for Arena og Gosys som vi fordeler 

alle oppgavene fra, dette gir oss en helt ny fleksibilitet. For den enkelte saksbehandler 

fungerer det stort sett som før, men det gir oss helt nye muligheter når vi fordeler 

jobber. Enkelte oppgaver utføres sjelden og nå kan vi sende dem til de som er gode på 

akkurat dette. Dette kommer brukerne til gode. Det tekniske er på plass, nå gjenstår å 

innarbeide gode rutiner.  

Bedre tjenester 

Arbeidet med å etablere nye NAV Værnes har pågått siden 2013. I den nye enheten 

inngår tidligere NAV Værnes Nord Frosta, NAV Værnes Nord Stjørdal og NAV 

Værnes Nord Meråker i Nord-Trøndelag, samt NAV Selbu og NAV Tydal i Sør-

Trøndelag. De kommunalt ansatte jobber nå alle for Stjørdal kommune. Målet med 

nyetableringen er å bedre tjenestene for brukerne og initiativet til samarbeidet kom fra 

kommunene. 

 

Pilot for Kommunereformprosjektet 

De tekniske løsningene i sammenslåingen er en del av Kommunereformprosjektets 

(KOR) oppdrag. – Jeg har jobbet tett mot KOR som «bestiller», mens de har levert 

løsningene vi har etterspurt. Dette har fungert fint for oss i Trøndelag og det har 

fungert godt mot direktoratet og KOR, sier Beccer-Brandvold.  

– Hva er den største fordelen med sammenslåingen? 

– At vi får så stort volum. Dette gir helt nye muligheter for spesialisering. Vi gjør 

jobben vår fortere, og vi er tryggere når vi arbeider med ting vi gjør hyppig.  
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NAV må takle sammenslåinger 

Leder i Kommunereformprosjektet, Anders Kise, er også godt fornøyd med at 

systemsamkjøringene har gått bra. 

– Etableringen av ett NAV-kontor på tvers av kommuner og fylker i Værnes-regionen 

har gitt oss nyttige erfaringer om NAV-kontorsammenslåinger. Disse tar vi med oss 

videre. Det er flere krefter som trekker i retning av større og mer robuste NAV-kontor. 

Det kan innebære sammenslåing av mindre NAV-kontor, og da er disse erfaringene 

viktige, sier Kise. – NAV må takle sammenslåinger, uansett om de skyldes 

kommunesammenslåinger eller andre varianter, som dette er et eksempel på, sier han. 

7.2  Ekstern kommunikasjon 

Det har vært jobbet grundig med å informere brukerne og innbyggerne i de fem kommunene om 

organisasjonsendringen. Rådmennene er tilfredse med hvordan deres innbyggere har blitt informert 

om navneendringen. Særlig har NAV Værnes vært aktive i lokalpressen, spesielt i Selbu og Tydal, 

som nok opplever den største endringen. Det har vært artikler både i Stjørdalsnytt, Selbyggen og i 

Adresseavisa. Også lokalradio har vært benyttet, denne artikkelen er for eksempel hentet fra Nea 

Radios nettside 11.12.15 (www.nearadio.no/nye-nav-vaernes/):  

Nye NAV Værnes 

I dag var alle NAV-ansatte i nye NAV Værnes samlet til fagdag i Selbu. Dette var den 

siste samlinga før oppstarten av det interkommunale NAV-samarbeidet mellom 

kommunene på Selbu, Tydal, Meråker, Stjørdal og Frosta den 4. januar 2016. 

 

55 ivrige og engasjerte medarbeidere skal slå seg sammen til det første 

interkommunale NAV-samarbeidet på tvers av både kommuner og fylker her i landet, 

og prosjektet er fulgt med stor interesse både fra direktorat og departement.- Formålet 

med etableringa er at både personbrukere og arbeidsgivere i Værnesregionen skal få 

bedre og mer like tjenester, bedre rettsikkerhet og at NAV skal hjelpe flere ut i jobb, 

sier leder for NAV Værnes, Roar Vikvang. 

 

Rent teknisk får NAV-kontorene i de fem kommunene et felles enhetsnummer, samt 

felles Gosys- og Arena-benk. Enkelt sagt viskes kommunegrensene og de tidligere 

kontorgrensene ut i IKT-systemene. – Vi har allerede gjennomført systemtesting og 

har stor tro på at dette skal gå relativt smertefritt. Men vi må ta forbehold om mulige 

utfordringer i en overgangsfase, sier Per Helge Vollmo, prosjektleder for NAV 

Værnes: Den formelle etableringen av NAV Værnes imidlertid 4. januar 2016. Da skal 

også de kommunale IKT-systemene være tilpassa slik at saksbehandling og oppfølging 

av brukere kan skje på tvers av kommunegrensene. Det etableres en felles base i 

Velferd, og all post til kommunalt NAV skannes og arkiveres elektronisk. Dermed kan 

f.eks. utbetaling av sosialstønad skje fra ett sted, og ikke administreres i hver 

kommune. 

 

Bedre og mer like tjenester 

Formålet med nye NAV Værnes er at brukerne i Værnesregionen skal få bedre og mer 

like tjenester, bedre rettsikkerhet, og at NAV skal hjelpe flere ut i jobb.– Med 

etableringen får vi sterkere fagmiljø og kan jobbe smartere og mer effektivt ut mot 

brukerne våre. En effekt vil også være mer stabil drift, siden vi med én enhet gis 

anledning til å disponere medarbeiderne våre på mer fleksibel måte enn i dag, sier 

http://www.nearadio.no/nye-nav-vaernes/


   

   

  v. 1.0 

   

24 
 

Roar Vikvang, leder for den nye NAV-enheten. Han understreker at NAV-kontorene 

og medarbeiderne i de fem kommunene består, men at de heretter ledes fra Stjørdal. 

 

Brukerne vil fortsatt kunne besøke sitt lokale NAV-kontor, men med den nye 

organiseringen kan enkelte brukere få tildelt ny saksbehandler, eller en saksbehandler 

som er fysisk plassert et annet sted. Dette bestemmes ut fra hvor brukeren kan få best 

hjelp, forklarer Vikvang. I noen tilfeller kan det være at bruker må reise til et annet 

NAV-kontor. Dette gjelder i hovedsak brukere som er ordinære arbeidssøkere, med 

mulighet for å reise. Det vil da først og fremst handle om å få tilgang til å ta del i 

aktiviteter knyttet til jobbsøking, å få kunnskap om arbeidsmarkedet og ledige 

stillinger i regionen, sier Vikvang. 

 

Mobile fagteam og aktive brukere 

De fleste medarbeiderne i den nye enheten vil jobbe i fagteam på tvers av tidligere 

enhets- og kommunegrenser. Blant annet skal det etableres et ungdomsteam og et 

flyktningeteam som skal følge opp brukere i hele Værnesregionen. Det etableres også 

team innen sykefraværsoppfølging, arbeidsavklaring og sosialhjelp. Teamene vil 

kunne bevege seg fritt mellom kommunegrensene og slik være i stand til å møte 

brukerne der de er. Noen merkantile oppgaver, samt oppgaver som krever 

spesialkompetanse vil bli løst av et mindre antall medarbeidere, i enkelte tilfeller fra ett 

sted. 

 

Nybrottsarbeid i NAV 

Fylkesdirektør i NAV Nord-Trøndelag, Vegard Rydningen, mener etableringen av 

NAV Værnes er nybrottsarbeid på flere måter. Dette er en ny og framtidsretta måte å 

organisere NAV på, både faglig, datasystemteknisk og rent fysisk. Samtidig er dette en 

naturlig videreutvikling av tjenesteområdestrukturen vi har i fylket, sier Rydningen, 

som har stor tro på satsingen. Jeg er sikker på at vi skal klare å innfri forventningene, 

sier han. 

7.3 Kommunikasjonsplan 

Det ble ikke utarbeidet kommunikasjonsplan for prosjektet. Prosjektleder sier at dette nok burde vært 

gjort, men at de med det tidsskjemaet som var til rådighet var nødt til å prioritere hardt blant mange 

ønskelige oppgaver, og at dette derfor ikke ble prioritert. Det ble imidlertid gjort en interesseanalyse 

i forprosjektet. 

7.4  Kontakt med direktorat og departement underveis 

KOR har fulgt og dokumentert Værnes-prosjektet som en pilot. Prosjektledelsen i NAV Værnes 

beskriver kontakten og utviklingssamarbeidet med KOR som svært god, og de opplever å ha hatt god 

organisatorisk støtte og god lederstøtte.  

 

Også Arbeids- og sosialdepartementet har vært interessert i NAV Værnes. Under et møte med 

aktørene i NAV Værnes på rådhuset i Stjørdal i august 2015, omtalte daværende arbeids- og 

sosialminister Robert Eriksson satsingen som «banebrytende arbeid». Han sa også at etableringen av 

NAV Værnes svarte på hans tre ønsker for fremtiden; ”et skarpere fokus på A’en i NAV, at NAV-

kontorene skal få større frihet til å disponere sine ressurser, og et regime med mindre byråkrati og 

mer brukeroppfølging”. 
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8 PROSJEKTGJENNOMFØRINGEN    

8.1  Generelt 

Vi har snakket med kildene om tidsaspektet, og fått ulike svar. Noen ønsket lengre arbeidsperiode og 

bedre tid til diskusjon og forankring. Mange gir uttrykk for at det var arbeidskrevende å gjennomføre 

et så omfattende opplegg over så kort tid, i kombinasjon med full drift. Andre sier at bedre tid ville 

medført fare for at de gikk lei av prosjektet. Korte frister har fungert disiplinerende for mange.   

 

Værnes-prosjektet har vært et nybrottsarbeid, og medarbeiderne har måttet finne svar på en rekke 

spørsmål. Gjennomgående beskriver kildene det som spennende og lærerikt å være med på en slik 

etablering, selv om det har vært arbeidskrevende. Fylkesledelsen mener det har vært interessant at 

organisasjonsutvikling har skjedd utenfor direktoratet.  

 

Prosjektarbeidet har pågått parallelt med ordinær drift av kontorene, og ingen tid har vært frikjøpt. 

Den enstemmige tilbakemeldingen er at det har vært krevende og intenst. Ansatte på små kontor har i 

større grad følt på en tidsoptimisme. De ansatte forteller at de har prioritert ordinær drift fremfor 

prosjektarbeid. På spørsmålet om det har vært nedgang i produksjonen i prosjektperioden, får vi 

sprikende svar. Noen sier det har vært klar nedgang i produksjonen og at det har vært forståelse hos 

lederne for dette, andre mener at produksjonen har løpt som normalt, men at merarbeid har fanget 

opp dette. Vi finner ingen tydelig forskjell mellom kommune og stat.  

8.2  Sykefravær  

Det har ikke vært økning i sykefraværet i prosjektperioden. Tvert imot. Kontorene som inngikk i 

NAV Værnes Nord hatt et lavere sykefravær i 2. halvdel av 2015, dvs. under prosjektperioden, enn i 

1. halvdel. Det er ikke antydet at noe sykefravær skyldtes prosjektgjennomføringen.             

8.3  Suksessfaktorer 

På spørsmålet om hvilke forhold som måtte ligge til grunn for at prosjektet ble vellykket, svarer 

prosjektdeltakerne: 

 

POTENSIELLE ÅRSAKER TIL ET VELLYKKET PROSJEKT 

At man har en god og kompetent prosjektleder 

At man har et godt arbeidsmiljø 

At initiativet kom fra kommunal side 

At man har god nok økonomi til reelt å lykkes med å gjennomføre prosjektet 

At vertskommunemodellen er en forutsetning 

At man har en tydelig og aktiv ledelse 

At prosjektet har en klar og tydelig retning 

At man har tid nok til prosessen slik at alle forstår likt 

At alle aktører og enheter er likestilt 
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8.4  Fallgruver 

På spørsmålet om hvilke forhold som kunne ha bidratt til et mislykket prosjekt, svarer 

prosjektdeltakerne:  

 

POTENSIELLE ÅRSAKER TIL ET MISLYKKET PROSJEKT 

Dersom staten overkjører 

Dersom det ikke legges nok økonomi inn i prosjektet 

Dersom det er dårlig arbeidsmiljø 

Dersom det ikke er egen prosjektleder 

Dersom man presses hardt på å opprettholde produksjonen 

Dersom en kommune trekker seg fra prosjektet 

Dersom man tror at alle har lik forståelse 

Dersom små kontor føler seg overkjørt 

 

8.5 Værnes-prosjektets egen oppsummering 

Dette er hva styringsgruppa selv mener de har lært i prosjektperioden: 
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8.6  Læring og viderelæring 
De involverte i Værnes-prosjektet mener de har lært mye ved å delta i denne typen samarbeid. 

Nedenfor har de listet opp hva andre kan lære av dem. De mener «at denne type samarbeid…»    

 

8.7 Prosjektets egen vurdering av gjenstående aktiviteter 

Prosjektet vurderer at flere oppgaver gjenstår å løse: Dette lister de selv opp i prosjektsøknaden for 

2016 som gjenstående behov:  

 

 Detaljere felles rutiner for hvordan man skal ivareta det enkelte fagområdet og på tvers av 

fagområder på best mulig måte. 

 Innarbeide felles forståelse for hvordan vi skal ivareta oppfølgingen av brukere og 

arbeidsgivere i NAV Værnes. 

 Etablere NAV Værnes som ett arbeidsmarkedsområde gjennom å utvikle nye 

arbeidsmåter og gjennom en vesentlig styrking av ressurser og kompetanse på det 

markedsrettede arbeidet.  

 Få på plass rammer og strukturer for faglig samarbeid og utvikling i ny enhet. 

 Etablere felles standarder for samarbeid med øvrige aktører i brukeroppfølgingen. 

 Utvikle og prøve ut metode for «mobilt kontor». Dette gitt de geografiske avstander og 

behovet for alternative løsninger i oppfølgingen av brukere og arbeidsgivere. 

 Videreutvikle metoder for lederstøtte og lederoppfølging i en enhet med medarbeidere 

spredt over et stort geografisk område. 

 Utvikle samarbeidet i partnerskapet mellom stat og kommune i et interkommunalt 

samarbeid. 

 Kulturbyggingstiltak for å skape en ”vi-følelse” i ny enhet. 
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9 KOMMUNEREFORMPROSJEKTETS VURDERINGER 

 

Mens kapittel 1-8 i denne rapporten er beskrivende, og refererer data vi i stor grad har innhentet via 

samtaler/intervjuer, er kapittel 9 KORs egne betraktninger og vurderinger av 

prosjektgjennomføringen.  

 

Her presenterer vi de behovsområdene som er identifisert i prosjektgjennomføringen. Å identifisere 

disse områdene er viktig, siden de samme behovene etter all sannsynlighet vil dukke opp i andre 

sammenslåingsprosjekter senere. Vi peker også på det KOR anser som de viktigste læringspunktene 

å ta med seg fra NAV Værnes. 

 

Vi vil også gi våre anbefalinger innen de behovsområdene som er identifisert. Dette vil 

forhåpentligvis være til nytte for de som skal jobbe i fremtidige sammenslåinger i NAV. 

 

Endelig vil vi, basert på erfaringsinnhentingen i Værnes-prosjektet og våre egne vurderinger, foreslå 

en tentativ fremdriftsplan ved sammenslåing av NAV-kontor.  

 

Prosjektstyring  

Det ble tidlig klart at leder i NAV Stjørdal, Roar Vikvang, skulle bli leder for NAV Værnes. Vikvang 

var også leder for det tidligere NAV Værnes Nord, og hadde dermed erfaring fra å lede tre kontor og 

med å benytte kompetanse på tvers av enhetene. Han har i denne sammenheng vært både prosjekteier 

og leder for Styringsgruppen for NAV Værnes.  

 

Bakgrunnen for at han hadde begge disse rollene var at dette ville forankre prosjektet i både stat og 

kommune. Begge styringslinjer var derfor representert i prosjektets ledelse. Styringsgruppen for 

prosjektet hadde bred sammensetning, dvs. representasjon av NAV fylkesdirektører og rådmann i 

vertskommune. Likeledes ble Arbeidsutvalget i Værnesregionen, som består av de kommunale 

rådmennene i de fem kommunene, konferert og holdt løpende informert. Til grunn for prosjektet la 

man en prosjektbeskrivelse som var vedtatt av styringsgruppen.     

 

Vår vurdering er at det har vært et hensiktsmessig lederskap i Værnes-prosjektet. 

Partnerskapet har vært godt ivaretatt ved at NAV-leder, som rapporterer til begge 

styringslinjer, har vært prosjekteier og styringsgruppens leder. Det har også vært en tydelig 

fordeling av roller og ansvar. Tidlig avklaring av hvem som skulle være leder har vært en 

suksessfaktor.  

 

Vår anbefaling for tilsvarende prosjekter er å ansette leder så tidlig som mulig, og før 

prosjektstart. 

 

Prosjektledelse 

Prosjektleder for NAV Værnes ble ansatt våren 2015 og var dermed på plass før prosjektstart. 

Prosjektleder hadde omfattende prosjekterfaring og erfaring fra NAV, og evnet dermed å se 

kompleksiteten i alle arbeidsområder, hvordan medarbeiderne skulle involveres, og når og i hvilken 

rekkefølge ulike avklaringer måtte tas.  

 

Mandat og mål for prosjektet var tydelig beskrevet, og retningen på prosjektet var bredt forankret i 

ulike organer. Prosjektleder og leder av NAV Værnes holdt tydelig fast ved retningen under hele 

prosjektperioden. Leder av NAV Værnes og prosjektleder har vært komplementære i sine roller og 
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drevet prosjektet frem sammen. Alle involverte vi har snakket med beskriver dette som en 

suksessfaktor.  

 

Vår vurdering er at det hadde medført betydelige vanskeligheter å gjennomføre prosjektet 

gjennom ordinær drift, uten å organisere arbeidet i et prosjekt. Prosjektleder var ansatt før 

prosjektoppstart, dette har også vært en viktig suksessfaktor. 

 

Vår anbefaling for tilsvarende prosjekter er å ansette prosjektleder så tidlig som mulig, og 

før prosjektstart. Prosjektleder må tidlig utarbeide en god og tydelig prosjektbeskrivelse. 

 

Involvering av ansatte  

Med involvering mener vi de prosesser som har ført til eierskap hos den enkelte medarbeider, og gitt 

en felles forståelse for hva NAV Værnes skulle bli. Dette er en nødvendig prosess i all 

organisasjonsutvikling. 

 

Hoveddelen av jobben med å meisle ut nye NAV Værnes har skjedd i arbeidsgruppene. Alle 

medarbeidere har deltatt i en eller flere arbeidsgrupper. De aller fleste arbeidsgruppedeltakere mener 

de ble hørt, slik at det er deres forslag som har dannet grunnlag for de videre beslutninger.   

 

Interim-MBA i NAV Værnes har også vært en arena for involvering og implementering. Dette 

bekrefter både tillitsvalgte og ledere. Det foreligger også referater fra interim-MBA som understøtter 

dette. 

 

Prosjektet ble inndelt i to faser; én etablerings- og interimfase, og én videreutviklings-, tilpasnings-, 

evaluerings- og dokumentasjonsfase. Gitt den korte tidshorisonten i første fase, handlet denne i 

hovedsak om å få på plass nødvendige formaliteter ved etableringen av ny organisatorisk enhet, samt 

gjøre avklaringer vedrørende arbeidsorganisering.  

 

Kulturbygging er viktig for å bygge ny, felles identitet, og må videreutvikles i 2016. Det vil således 

kunne innhentes erfaringer fra Værnes-prosjektet også i tiden etter at denne rapporten er 

ferdigskrevet. 

 

Vår vurdering er at arbeidsmetodikken i prosjektet har vært hensiktsmessig, og gitt legitimitet 

til prosjektet og eierskap til sluttresultatet. I tillegg er det viktig å understreke at samarbeidet 

om NAV Værnes har pågått lenge, slik at den psykologiske modningsprosessen har vært lang.  

 

Vår anbefaling for tilsvarende prosjekter er at de ansatte selv driver utviklingen i 

arbeidsgrupper med mandat. 

 

Organisering av arbeidet  

For å oppnå felles faglig, kulturell og teknologisk likhet for NAV Værnes ble det satt i gang et 

kartleggingsarbeid i tolv ulike arbeidsgrupper. Kartleggingen skulle gi kunnskap om hvordan 

situasjonen var innenfor de forskjellige fagområdene i de fem ulike kontorene. Arbeidet avslørte at 

kontorene hadde til dels svært ulike måter å jobbe på. Dette skyldtes både ulike arbeidsmetoder og  

arbeidsmuligheter.  

 

Arbeidsgruppene hadde dette mandatet: 

 

1. Kartlegge fagområder, brukergrupper og antall saker på de ulike områdene. 
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2. Analysere hvordan man har jobbet med saksbehandlingen på de ulike fagområdene. 

3. Diskutere hvordan man ser for seg å organisere området i NAV Værnes. 

 

Vår vurdering er at mandatet var godt og tilstrekkelig for å komme frem til en omforent 

grunnmur for fremtidige arbeidsformer.  

 

Vår anbefaling for tilsvarende prosjekter er å ha et tidlig og tydelig mandat som gir en klar 

retning på prosjektet. 

 

Kompetanse 

I de to minste enhetene som er nye i NAV Værnes, Selbu og Tydal, var det henholdsvis sju og to 

ansatte. NAVs omfattende oppgaveportefølje skaper en forventning om at ansatte skal ha 

kompetanse på en rekke områder. I små kontor er dette vanskelig å innfri. Derfor har særlig de 

ansatte i NAV-kontorene i Tydal og Selbu ønsket å inngå i større enheter, slik at de i stedet kan 

utvikle dybdekompetanse. Det at et kontor ikke har kompetanse innenfor hele fagområdet det skal 

dekke kan gi dårlig mestringsfølelse hos de ansatte. I tillegg kan det gi brukerne dårligere tjenester. 

 

I tidligere NAV Værnes Nord hadde man hatt et formelt samarbeid mellom flere NAV-kontor siden 

2009, og erfaring med å bruke medarbeidere og kompetanse på tvers av enhetene. Alle de involverte 

partene erfarte at dette var en god ordning.  

 

Vår vurdering er at fokus på kompetanse har rettet seg både mot de ansatte, som har kunnet 

bli mer spesialister på eget område, og mot brukerne, som nå kan nyte godt av nettopp 

spesialistkompetanse. Dette mener vi er en sunn tilnærming til kompetanse, som også har 

vært en forutsetning for etableringen av prosjektet.  

 

Vår anbefaling for tilsvarende prosjekter er å være oppmerksomme på at 

kompetanseutvikling kan ha positive konsekvenser for både ansatte og brukere.  

 

Medbestemmelse  

I den statlige delen av NAV har medbestemmelse vært utøvd i tre nivåer: 

- Etatens sentrale MBA, EMBA 

- Fylkenes MBA, FYMBA 

- Lokalt interim-MBA i Værnesregionen 

 

De nødvendige, formelle forhandlinger og drøftinger har vært gjennomført i NAVs sentrale EMBA, 

og i fylkenes medbestemmelsesapparat FYMBA og i lokalt MBA i NAV Værnes. 

 

Da prosjektet startet 1.7.15 ble de lokale MBA nedlagt, og et felles interim-MBA for hele NAV 

Værnes etablert. I dette MBA var både kommunale og statlige tillitsvalgte representert, og fra alle 

kommuner. I tillegg deltok vernetjenesten på møtene. 

 

Kommunalt ansatte fra Meråker og Frosta ble overført fra «avgiverkommunene» til Stjørdal 

kommune 1.1.16. De statlige ansatte i Tydal og Selbu ble overført til Nord-Trøndelag 1.7.15, 

samtidig som ansvaret for enhetene ble overført til NAV Nord-Trøndelag. 

 

I politiske vedtak står det at de kommunale medarbeidere fra Tydal og Selbu skulle overføres 1.7.15. 

Man ble imidlertid enige med kommunene om at det måtte kjøres en prosess først. Det resulterte i at 

den formelle overføringen først skjedde ved etablering av NAV Værnes 1.1.16. 
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Ulike dokumenter regulerer medbestemmelse. I kommunal sektor er det Hovedavtalen som ligger til 

grunn. Denne avtalen regulerer først og fremst drøftings- og informasjonsplikt mellom partene, og 

har i liten grad forhandlinger som tema. I staten er det Hovedavtalen og Tjenestemannsloven som 

gjelder. Det statlige lov- og avtaleverk knytter medbestemmelse til informasjon og drøftinger, men 

også til forhandlingsplikt, på en rekke områder. Det betyr at medbestemmelse der både stats- og 

kommunale tillitsvalgte er med, har ulikt formelt grunnlag for medbestemmelse.  

 

Vår vurdering er at medbestemmelsen under prosjektperioden har vært en hybrid. Ordningen 

har fungert bra i praksis fordi alle impliserte på alle nivå reelt sett har akseptert den, samt at 

det har vært et godt arbeidsmiljø med felles vilje til å realisere NAV Værnes. Vi mener 

imidlertid at det bør avklares nærmere hvordan medbestemmelse skal gjennomføres i 

tilsvarende fremtidige prosjekter, jf. også Dahl-rapport nr. 1, og sektorenes hovedavtaler. 

Denne avklaringen bør foretas i sentralt MBA, og gjelde for tilsvarende fremtidige 

prosjekter. 

 

Vår anbefaling for tilsvarende prosjekter er også å avklare rettskrav på stillinger tidlig i 

prosessen.  

 

Gevinster 

Det er uklart om produksjonen har sunket i prosjektperioden. Fra ledersiden henvises til målekortet 

og andre styringsdata, og ut fra disse har det ikke vært fall i produksjonen. Samtidig hevder enkelte 

ansatte som arbeider direkte med brukerne at det har vært et klart fall i produksjonen. Det er med 

andre ord motstridende signaler. Trolig beror dette på at antall behandlede saker ikke har falt, 

volumet er opprettholdt, men at medarbeidere oppfatter at oppgavene kunne vært løst bedre.  

 

Nyetableringen gjør at NAV Værnes vil kunne omdisponere flere ressurser til markedsarbeidet. 

Ledere og rådmenn trekker alle fram betydningen av at lokasjonene nå kan bruke kompetanse på 

tvers, og dermed gi brukerne bedre kvalitet i tjenestene. De mener også at omorganiseringen gir 

brukerne bedre utvalg av egnede tiltaksplasser, og at dette er blant de største gevinstene ved å inngå i 

en NAV-enhet med fire andre kommuner.  

 

Det har også vært understreket at Værnes-konstruksjonen tilrettelegger for styrking av arbeidslinjen. 

Et godt eksempel på dette er Tydal, der det er få tiltaksplasser og muligheter for jobbtrening; kun tre 

bedrifter har flere enn ti ansatte, og en av disse er kommunen selv. Arbeidsformene i nye NAV 

Værnes gir muligheter for å spille på andre kommuner. I prosjektets egne estimater beregner man en 

gevinst på ca. fem stillinger, som kan benyttes til brukeroppfølging.  

 

Vår vurdering er at gevinstrealisering i NAV Værnes og tilsvarende prosjekter i første rekke 

vil komme til uttrykk ved økt kvalitet, stordriftsfordeler og styrking av arbeidsrettet 

brukeroppfølging. 

 

Kommunikasjon 

Det ble ikke utarbeidet kommunikasjonsplan i Værnes-prosjektet. Det ble kun gjort en 

interesseanalyse i forprosjektet. Prosjektleder mener at de ideelt sett burde hatt en 

kommunikasjonsplan, særlig for å få utført tilpassede kommunikasjonsaktiviteter i hele 

prosjektperioden. 
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Vi er enig i at det burde vært laget en kommunikasjonsplan. Planen bidrar til å fokusere på hva man 

ønsker å oppnå, hvem man vil nå og hvilke tiltak som er best egnet. En slik plan er også 

tidsbesparende, da man kan basere presentasjoner og innlegg på omforente budskap som utvikles én 

gang. Dette gjør det enklere å gjenbruke gode budskap i ulike fora eller i pressen, og dermed sikre at 

alle som omtaler prosjektet uttaler seg enhetlig, noe som bygger tillit.  

 

Samtidig har Værnes-prosjektet hatt et så vidt stramt løp at noe har måttet prioriteres ned. 

Prosjektdeltakerne mener det har vært kommunisert godt underveis, og at det ikke har vært noe 

problem at en slik plan ikke har vært utarbeidet. 

 

Vår anbefaling for tilsvarende prosjekter er tidlig å utarbeide en kommunikasjonsplan for 

god intern og ekstern kommunikasjon. 

 

Eiendom 

Allerede før prosjektstart var det klart at lokasjonene skulle bestå. Det har derfor ikke vært behov for 

verken nyanskaffelser, byggeprosjekter eller husleiekontraktsinngåelser, noe som har lettet 

prosjektgjennomføringen betydelig.  

 

Vår vurdering er at dersom lokasjonsspørsmålet ikke hadde vært avklart på forhånd, er dette 

et område som man hadde måttet gripe fatt i langt tidligere i løpet. 

 

Vår anbefaling for tilsvarende prosjekter er å avklare eiendom og lokaler så tidlig som mulig. 

Videre anbefaler vi at Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeider en strategi for hvordan 

fremtidens NAV-kontor skal tilby tjenester til brukerne, og hvilke konsekvenser det vil ha for 

fysiske lokasjoner. NAVs kanalstrategi gir noen føringer, men det gjenstår fortsatt uavklarte 

spørsmål. Blant annet gjelder dette sammenhengen mellom arbeidsrutiner i NAV-kontor og 

fysisk utforming av lokaler for å ivareta en effektiv samhandling mellom veileder og 

arbeidssøker.    

 

Statlige IT-avklaringer og kapasitet 

Utvikling av gode IT-løsninger for å imøtekomme den nye organisasjonens behov har vært en stor 

del av Værnes-prosjektet, og arbeidet startet tidlig. Målet var å få en IT-løsning som la til rette for at 

alle medarbeiderne i 1783 NAV Værnes kunne arbeide som én enhet, uten kommunesammenslåing. 

Det var ønskelig med en IT-løsning der de kunne jobbe mest mulig sømløst på tvers av kommune- 

og fylkesgrenser, uten nevneverdige hinder.   

  

Systemtilpasningene som er gjort bidrar til at IT- og fagsystemer ikke legger begrensinger for 

hvordan medarbeiderne i NAV Værnes kan og ønsker å jobbe. Rent teknisk får NAV-kontorene i de 

fem kommunene et felles enhetsnummer, samt felles Gosys- og Arena-benk. Enkelt sagt viskes 

kommunegrensene og de tidligere kontorgrensene ut i IT-systemene.  

 

IT-prosjektet knyttet til NAV Værnes har en rekke eksterne avhengigheter, blant annet gjennom 

leveranser fra Statens Kartverk. Statens Kartverk beskriver leveransebestillingene som en «digital 

oppvåkning», idet man gjennom NAVs bestillinger fikk synliggjort konkret hva de måtte levere til 

NAV. Delprosjekt IT i Kommunereformprosjektet bruker noe av samme ordlyd for å beskrive hvor 

omfangsrikt arbeidet med IT i NAV Værnes har vært. En suksessfaktor har åpenbart vært det tette 

samarbeidet mellom NAV Værnes, NAV IT og delprosjekt IT i Kommunereformprosjektet.  
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I forbindelse med IT-utvikling i NAV Værnes og i tilsvarende prosjekter er det etter vårt skjønn to 

viktige spørsmål som må reises og besvares.  

 

1. IT-kapasitet må avklares, hvor mange kontorsammenslåinger er direktoratet, fylkene og NAV 

fylke i stand til å gjennomføre pr. år?  

2. Vår kartlegging viser at denne type prosjekter er kostnadskrevende, både på kommunal og 

statlig side. Har NAV kapasitet til tilsvarende prosjekter innenfor dagens økonomiske 

rammer?  

 

Vår vurdering er at det er nødvendig for NAV å få svar på disse spørsmålene.  

 

Vår anbefaling er at NAV utreder disse spørsmålene med risikoanalyse for å få en forutsigbarhet 

for fremtidige sammenslåinger av NAV-kontor, med eller uten kommunesammenslåing. 

 

Kommunale IT-systemer 

Samordning av kommunale IT-systemer har trolig vært det området med de største utfordringene, og 

det området som har hatt størst uforutsigbarhet. Det har også vært her de største uforutsette 

kostnadene har kommet. Utfordringer ved kommunal IT var også noe av årsaken til at prosjektet 

søkte om ekstrabevilgninger høsten 2015.   

 

Alle de fem kommunene benyttet det samme saksbehandlingssystemet «Velferd», levert av selskapet 

Visma. Kartleggingen som arbeidsgruppene gjorde viste blant annet at ble det brukt ulike 

klassifiseringskoder i saker, og dette betød at de fem enhetene hadde utfordringer knyttet til å 

samkjøre begrepsbruk. Man valgte til slutt ikke å konvertere automatisk, men derimot å punche inn 

manuelt for å sikre at dette ble enhetlig.  

 

Vår vurdering er at det er viktig ikke å undervurdere kompleksiteten i de kommunale IT-

systemene. Selv i Værnes-prosjektet, som hadde svært gode forutsetninger for å lykkes 

(samme system, samme driftsleverandør i Stjørdal kommune), viste dette seg å være mer 

komplisert og kostnadskrevende enn man hadde trodd på forhånd.  

Vår anbefaling for tilsvarende prosjekter er å erkjenne kompleksiteten og kostnadskrav til 

kommunal IT, og sette av nok tid og ressurser til å kartlegge dagens bruk og finne gode 

løsninger. 

Kommunereform versus NAV-kontor sammenslåing 

Vi har bedt kildene vurdere om NAV-sammenslåingen hadde vært enklere dersom kommunene 

hadde slått seg sammen. Vi har ikke fått noe entydig svar på dette. Mange av intervjuobjektenes 

hadde heller ikke reflektert over problemstillingen, men forholdt seg til prosjektets mandat. 

De som hadde reflektert over dette, var særlig ledere og rådmenn. Noen mente at de praktiske sidene 

ved tilsettingsforholdene ville vært enklere dersom kommune hadde slått seg sammen. På den annen 

side har dette prosjektet utelukkende hatt fokus på NAV. Ved en kommunesammenslåing ville 

oppmerksomheten blitt spredt over en rekke fagområder og tjenester.  

Vår vurdering er at NAV, ved en kommunesammenslåing, blir én av flere brikker, og derfor 

risikerer ikke å få tilstrekkelig oppmerksomhet tidlig nok. Ved en NAV-kontorsammenslåing 

uten kommunesammenslåing får NAV fullt fokus. Det er viktig å kjenne omfanget av 

sammenslåingsprosesser og lage utviklingsplaner for tjenestene i NAV, slik at de blir tidlig 
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ivaretatt. Vår vurdering er også at sammenslåingsprosessene sannsynligvis oppleves som mer 

komplisert når det sammenfaller med en kommunesammenslåing, siden omgivelsene da også 

er i endring. 

Prosjektets økonomiske forutsetninger 
NAV fikk i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å prioritere arbeidet med å legge til rette for 

å etablere NAV Værnes.  

 

Vanlig arbeidsmetodikk ved pilotering i NAV er å gi pilotene samme forutsetninger som under 

normal drift. Dette gir kunnskap om fallgruver og suksesskriterier. Værnes-prosjektet har vært en 

atypisk pilot i så måte. Værnes-prosjektet viser at rollen som prosjektleder var viktig for å styre 

ressursbruken til hensiktsmessige aktiviteter. Det har sikret trygg og stabil drift før, under og etter 

etablering. 

 

Da Værnes-prosjektet ikke har hatt de tradisjonelle pilot-rammene, har det heller ikke gitt grunnlag 

for å beregne kostnader for tilsvarende prosjekt i fremtiden. Vi har i tabellen under derfor valgt å 

identifisere kostnadsdrivere for denne type sammenslåinger, og kommentert alternative måter å 

finansiere disse på. 

 

Kostnadsdriver Alternativ finansiering 

Prosjektleder 

En definert rolle i kontoret som sikrer 

god prosjektplanlegging og ivaretar 

praktiske oppgaver knyttet til 

sammenslåingsprosessen. 

I små enheter kan rollen ivaretas av NAV-leder og 

kombineres med rollen som prosjektleder. I andre kontor 

kan det være praktisk at rollen ivaretas av en medarbeider 

med kompetanse fra prosjektarbeid. Et tredje alternativ er 

at en medarbeider fra kommunen eller fra NAV fylke 

omdisponeres til prosjektleder for en periode. Et fjerde 

alternativ er at det settes av øremerkede midler til 

prosjektleder. 

Prosjektmedarbeidere Alle medarbeidere i en sammenslåingsprosess må regne 

med å disponere tid til omstillings- og utviklingsarbeid. 

NAV Værnes mener de har brukt ca. 10-15 prosent av 

sine ressurser til denne type arbeid i prosjektperioden. 

NAVs tidsbruksundersøkelse viser at medarbeiderne 

bruker 10,6 prosent av arbeidstiden til interne 

opplæringsaktiviteter. I en situasjon hvor både faglig 

praksis og organisasjon er i endring vil det være naturlig 

at denne prosentandelen øker, eller i større grad benyttes 

til arbeidet med sammenslåing.   

Ekstra driftskostnader i prosjekt-

perioden 

Det er viktig å bygge felles kultur, og 

å jobbe sammen og ha felles arenaer. 

Det kan være fellessamlinger for å bli 

kjent, og/eller reisevirksomhet i 

forbindelse med arbeidsgrupper.  I 

NAV Værnes ble det brukt om lag 

350 000 kroner til kulturbygging og 

reiser. Fordelt på 55 årsverk utgjør 

dette rundt 6360 kroner per 

Man kan se for seg fellessamlinger ved oppstart, 

underveis og i sluttfasen. Her vil kostnader variere ut fra 

antall og geografi. Utgiftene kan enten finansieres ved 

lokale omprioriteringer, eller gis som et øremerket 

stimuleringstilskudd.  Utgiftene må uansett basere seg på 

partnerskapets budsjett, slik at man sikrer samme sum til 

kommunale og statlige medarbeidere. Her kan også bruk 

av nettbaserte løsninger og videoutstyr, samt felles 

arenaer og eksisterende møtearenaer, bidra positivt.  
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medarbeider. 

Flytting 

Her er det ingen erfaring fra NAV 

Værnes, da det på forhånd var bestemt 

at ingen lokasjoner skulle legges ned 

og ingen medarbeidere fysisk skulle 

flytte arbeidsplass. 

Nedpakking og flytting av kontor innebærer en kostnad. I 

noen tilfeller kan det på sikt føre til kostnadsreduksjon, 

men flyttekostnader må finansieres. Det er derfor viktig å 

utarbeide en god felles plan i partnerskapet, slik at 

kostnader holdes så lave som mulig. Det er umulig å anslå 

kostnader siden det avhenger av kontrakter, muligheter 

for oppsigelse og nye leieavtaler. Vi ser ingen åpenbare 

alternative finansieringsmuligheter dersom flytting er 

aktuelt. 

IT-utvikling 

Kommunale og statlige IT-systemer.  

Sammenslåing av kommunale 

systemer dekkes av kommunen.   

Kostnader knyttet til utvikling av kommunal IT var i 

NAV Værnes 300 000 kroner. Tilpasning av statlige 

systemer har kostet om lag 1,2 millioner kroner. Vi ser 

ingen åpenbare alternative finansieringsmuligheter for 

utvikling av IT. 
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Avslutning 

Etableringen av NAV Værnes hadde mange gunstige forutsetninger for å lykkes innenfor et kort 

tidsspenn. Samarbeidet i Værnesregionen startet allerede i 2003, og erfaringen herfra har vært viktige 

og nyttige.  

 

Ut fra informasjon KOR har innhentet fra andre deler av landet har det flere steder vært skepsis til 

den type interkommunalt samarbeid som er gjort i Værnes. Noen steder frykter man at staten skal 

overkjøre mindre kommuner, noen steder er man redd for å miste statlige arbeidsplasser, og noen 

steder er man opptatt av ikke å miste sitt særpreg som kommune ved å inngå et for sterkt samarbeid 

eller en kommunesammenslåing.  

 

I Værnesregionen har de helt siden 2003 utviklet samarbeid om kommunale tjenester innenfor en 

rekke områder, og har gjennom dette samarbeidet høstet gode erfaringer uten å oppleve konkurranse 

kommunene i mellom. NAV i Nord-Trøndelag har også etablert tjenesteregioner, noe som betyr at de 

har utviklet samarbeid mellom kommuner som på naturlig vis utgjør arbeidsmarkedsregioner på tvers 

av fylkesgrenser.  

 

I tillegg kom initiativet til sammenslåingen i Værnes-regionen fra kommunene, og det var allerede 

før prosjektstart vedtatt at alle lokasjonene skulle bestå. Dette skapte en ryddighet og en 

forutsigbarhet for alle aktører i prosjektgjennomføringen.  

 

Ved oppstart hadde de involverte tolv års erfaring med kommunalt samarbeid i regionen. De allerede 

etablerte samarbeidsforholdene har vært avgjørende for at prosjektet ble en suksess. Vi har gjennom 

en rekke intervjuer med statlig og kommunalt ansatte ikke kunnet spore motkrefter mot prosjektet. 

Fremtidige NAV-sammenslåinger vil mest sannsynlig ikke ha de samme forutsetningene, slik at 

lengre prosjektløp kan være aktuelt.    

 

Selve prosjektperioden for NAV Værnes har vært 1.7.15-31.12.15, noe vi vurderer som kort tid for et 

så omfattende arbeid. Det er samtidig viktig å huske at det i selve prosjektperioden handlet om å få 

det grunnleggende innholdet på plass, og at NAV Værnes vil arbeide videre med innhold, rutiner og 

kvalitet i 2016.  

 

Det ville neppe være mulig å etablere 1783 NAV Værnes på så kort tid uten et positivt samarbeid i 

regionen over mange år. Det var også viktig at initiativet kom fra kommunene, og at alle i 

besluttende posisjoner var godt omforent. Et godt arbeidsmiljø var også en viktig faktor. En slik 

prosess har mange potensielle konfliktområder, og vellykket resultat forutsetter godt arbeidsmiljø og 

god implementering. NAV Værnes mottok NAVs arbeidsmiljøpris for 2015, noe som taler sitt 

tydelige språk.  

 

Samlede erfaringer fra etablering av NAV-kontor i forbindelse med NAV-reformen, og vurderinger 

av tilretteleggingsaktiviteter som må gjøres for å sikre stabil drift i ny enhet, gjør at NAV har operert 

med en anbefalt etableringsperiode på minst 18 måneder. Denne er inndelt i en oppstartsfase hvor 

fullmakter, ledelse og avtaler kan avklares, og hvor en interimsorganisasjon etableres.  

 

Det er også behov for et etableringsår hvor det settes av tid og ressurser til arbeid med konkrete 

aktiviteter. Dette kan være kartlegging av eksisterende arbeidsformer, enighet om og harmonisering 

av nye felles arbeidsmåter, tilretteleggingsaktiviteter, organisering, kompetanse, IT, telefoni, bygg, 

medbestemmelse med mer. Aktiviteter som bygg og kommunal IT er det spesielt viktig å komme i 

gang med på et tidlig tidspunkt.  
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Vår anbefaling for tilsvarende prosjekter er å følge nedenstående tentative fremdriftsplan ved 

sammenslåingen. Tidsskjemaet vil nødvendigvis være avhengig av hvor solid forarbeidet og 

forprosjekteringen har vært. Vel så viktig med denne tentative fremdriftsplanen, er det å vise de 

innbyrdes avhengighetene i en sammenslåingsprosess.  
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