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2. Bakgrunn for prosjektet 
Det ble gjort et større utredningsarbeid i 2018 rundt valg av lokasjoner for NAV 

Hjelpemiddelsentral Trøndelag. En prosjektgruppe ledet av Kristina Waksvik leverte våren 

2018 en rapport som det videre arbeidet kan bygge på. Anbefalingene fra prosjektgruppen 

var delt; en hjelpemiddelsentral/organisasjon fordelt på to lokasjoner, eller en 

hjelpemiddelsentral/organisasjon på en lokasjon. Direktør for Hjelpemidler og Tilrettelegging 

(HOT), Liv Welde Johansen, konkluderte med en hjelpemiddelsentral/organisasjon med en 

større lokasjon i Trondheim og en mindre på Steinkjer. 

 

Hva som konkret skulle legges til de to lokasjonene skulle jobbes videre med fram mot 

oktober 2018 av en lokal prosjektgruppe ledet av avdelingsdirektør Frode Selbo. Dette 

opplevdes som en for stram tidsplan til å få tatt gode beslutninger, og avgjørelsen ble i Livs 

ledermøte 16.08. 2018 omgjort til at vi skulle “ta stilling til lokasjon etter tjeneste- og 

organisasjonsutvikling”. Avdelingsdirektør ble gitt fullmakt til å beslutte lokalisering. I ny 

prosjektrapport levert 1.oktober 2018 ble det i hovedtrekk konkludert med at NAV 

Hjelpemiddelsentral Trøndelag i perioden 2019-2023 skulle slås sammen til en organisasjon 

som skulle drive tjenesteutvikling for hele Trøndelag med utgangspunkt i de to eksisterende 

lokasjonene i Trondheim og på Levanger. 

Husleieavtalen på lokasjon Levanger gjelder til 1. mars 2024, med gjensidig opsjon om 

forlengelse til mars 2026. Lokasjon Sandmoen har husleieavtale til 1. april 2026, med opsjon 

om forlengelse med 5+5 år. 

Det må besluttes i 2022 hvor NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag skal holde hus fra 2026 for 

å få god nok tid til anbuds- og byggeprosesser. 

 

 

3. Mandat 
Hele mandatet er vedlagt rapporten (vedlegg nr. 1). Kort oppsummert skal prosjektet 

utarbeide et innsikts- og beslutningsgrunnlag som gjør at direktør for NAV Hjelpemidler og 

Tilrettelegging, Liv Welde Johansen, kan fatte en beslutning om plassering av lokaler for NAV 

Hjelpemiddelsentral Trøndelag fra 2026. 

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag skal fortsette å være en organisatorisk enhet. Målet er å 

beskrive i hvilke områder hjelpemiddelsentralen bør ha lokaler for at det skal gi gode 

tjenester til innbyggerne i Trøndelag med hensiktsmessig bruk av ressurser. Målbildet for 

2025 utarbeidet av NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging legges til grunn for retningen vi skal 

utvikle oss i, bla med å utvikle en nasjonal tjeneste med felles nasjonal identitet og kultur. 

Tjenesteopplevelsen, - hva som gir gode og effektive tjenester til innbyggerne skal ligge til 

grunn for alle vurderinger.  

Som forventet i mandatet er de ansatte, kommunene og brukerne tatt med på råd. 

Mandatet etterspør også hjelpemiddelstatistikk, demografi med framskrivninger av antall 

brukere, økonomiske overslag for ulike valg, analyser som gjelder drift og logistikk, og en 

analyse rundt HR- spørsmål. 
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Innsikt- og beslutningsgrunnlaget har som mål å beskrive geografisk område hvor 

hjelpemiddelsentralen bør ha lokaler for at den skal gi raske, fleksible og tilpassede tjenester 

til innbyggerne i Trøndelag med hensiktsmessig bruk av ressurser. Rapporten med 

anbefaling kan danne grunnlag for kommende innleieprosesser etter “Instruks om 

håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor”. 

 

 

4. Prosjektorganisering 
 

Direktør Liv Welde Johansen er prosjekteier og mottaker av rapporten. 

 

Ledergruppa ved NAV Hjelpemiddelsentral er de som leverer rapporten. 

 

Prosjektgruppa har bestått av: 

Ellen Braarud (prosjektleder /avdelingsdirektør) 

Hege Anita Harbak (seksjonsleder) 

Margunn Midtbø (seksjonsleder) 

Marianne Hestvik (rådgiver)  

Haldor Kippe/Jonny Lilleenget (rådgivere – de har vekslet på deltakelse) 

 

Referansegruppa har bestått av:  

Elin Sæther Slupphaug (Orkland kommune) 

Klara Andrea Pettersen (Snåsa Kommune) 

Kirsti Stenersen (SAFO) 

Roy Staven (SAFO) 

Roger Dragstein Moe (FFO) 

Inger Eva Haugen (FFO) 
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5. Gjennomføring av prosjektet 
Mandatet ble mottatt fra styringsenheten i mars 2022 og en milepælsplan ble lagt etter 

dette. Hele perioden fram mot september 2022 er brukt til å framskaffe et innsiktsgrunnlag 

å gjøre vurderinger og en anbefaling ut fra. 

Lokalt MBA har vært medvirkende i å planlegge gjennomføringen av prosjektet og vi har 

involvert utvidet MBA (tillitsvalgte og verneombud med deres vararepresentanter, samt hele 

ledergruppen) i et heldagsmøte 19.september 2022, hvor vi diskuterte vurderinger og 

anbefalinger på bakgrunn av de utredningene som var blitt gjort på våren og sommeren. 

De ansattes tilbakemeldinger har for øvrig kommet fram gjennom at alle grupper har gitt 

sine skriftlige bidrag til beslutningsgrunnlaget. Alle gruppenes bidrag er vedlagt rapporten 

(vedlegg nr.2 - 14), mens et sammendrag ligger i rapportens punkt 7. 

 

Brukerrådet har også vært medvirkende i utformingen av prosjektet. De ønsket at det skulle 

opprettes en referansegruppe bestående av andre medlemmer enn brukerrådet.  De ønsket 

også at en brukerkonferanse skulle gjennomføres etter at det meste av innsiktsarbeidet var 

ferdig, slik at de hadde konkrete fakta å diskutere ut fra. Brukerkonferansen ble gjennomført 

på Stjørdal 25.august 2022 der 23 deltakere fra organisasjonene deltok. Et referat fra 

konferansen ligger inn under punkt 5. Både SAFO og FFO har for øvrig bidratt med skriftlige 

innspill (vedlegg nr. 15 og 16). Brukerrådet har på bakgrunn av alt innsamlet materiale 

vurdert fordeler og ulemper ved ulike valg på møte 12.september 2022. 

 

Referansegruppa har gjennomført 5 møter i perioden 5.april -22 september 2022. 

Referansegruppas oppgave har vært å kvalitetssikre at vi stiller de rette spørsmålene til 

kommunene og til brukerne, slik at vi får fram den informasjonen som er viktig for å belyse 

hvordan lokasjonsvalg kan påvirke tjenesteopplevelsen. De har også kvalitetssikret referater 

fra kommuneundersøkelsen og fra brukerkonferansen som de deltok på i tillegg til sine egne 

møter. 

 

Prosjektgruppa har hatt jevnlige møter for å diskutere og komme med innspill til 

kunnskapsgrunnlaget etter hvert som arbeidet har gått framover.  

 

Informasjon til alle ansatte underveis har vært ivaretatt ved at status og framdrift i 

utredningen har vært tema på alle digitale allmøter (ca. 1 gang pr mnd.), og ved at 

skriftliggjøring av deler av kunnskapsgrunnlaget har vært lagt ut på Teams tilgjengelig for alle 

etter hvert som det ble ferdig. Anbefaling i rapporten blir bekjentgjort for alle ansatte på 

digitalt allmøte 30. september etter at den er sendt inn til direktør Liv Welde Johansen. Hele 

rapporten blir da også lagt tilgjengelig på Teams for alle ansatte. 

 

Ledergruppa har deltatt med representanter i prosjektgruppa, og mye av arbeidet med 

kunnskapsgrunnlaget har vært fordelt på flere av lederne. Selve diskusjonene rundt 

anbefaling har vi bevisst utsatt til vi hadde kunnskapsgrunnlaget på plass. Anbefaling ble 
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diskutert første gang på et heldags ledermøte 7.september. Deretter ble saken drøftet med 

flere ledere til stede i brukerråd 12.sept og i MBA 19.sept. Til slutt brukte ledergruppa en 2 

dagers samling 27. og 28. september til å utarbeide en felles anbefaling. 

 

 

6. Brukernes synspunkter 
Prosjektet ble første gang tatt opp på møte i brukerrådet 16.02.22 og deretter drøftet på 

brukerrådsmøte på Teams 09.03.22. Det ble bestemt at referansegruppens 4 representanter 

fra organisasjonene skulle være andre enn de som sitter i brukerrådet, og at det skulle 

avholdes en brukerkonferanse hvor flere brukere skulle inviteres til å komme med sine 

synspunkter. Referansegruppen har bidratt til utforming av spørsmål til brukerkonferansen, 

og både representanter fra brukerrådet og referansegruppen var til stede på konferansen. 

Til sammen var 23 brukere rekruttert via FFO og SAFO til stede på brukerkonferansen 

25.08.22.  

Referatet fra brukerkonferansen gir et nyansert bilde av brukernes ønsker for hvor 

hjelpemiddelsentralen bør ha sine lokaler. Kort oppsummert var alle samstemte om at vi bør 

være til stede på 2 steder i fylket. 

 

 

Referat fra brukerkonferanse på Stjørdal 25.august 2022 

Det var 23 brukerrepresentanter fra SAFO og FFO til stede på konferansen. Representanter i 

brukerråd og i referansegruppe var særskilt invitert til å delta og inngår i de 23. De 2 

kommunerepresentantene fra referansegruppa var også til stede, og til sammen 8 ansatte 

fra prosjektgruppe/ledergruppe 

Det ble innledningsvis vist en presentasjon av det grunnlagsmaterialet vi hadde så langt med 

brukerframskrivinger, reiseavstander, økonomiske avveininger mm. På forhånd hadde alle 

også fått et sammendrag av kommunenes innspill, og av de ansattes bidrag. 

Vi hadde på forhånd utformet spørsmål til gruppediskusjoner som ble oppsummert i 

plenum.  

 

Oppsummering av brukerkonferansens gruppebesvarelser gjengis nedenfor her: 

 

Spørsmål 1: I hvilke saker er det viktig at bruker kan reise inn til hjelpemiddelsentralen, og 

hva er akseptabel reiseavstand for ulike brukergrupper? 

På det første delspørsmålet om i hvilke saker det er behov for å reise inn til 

hjelpemiddelsentralen er det flere momenter som vektlegges. 

Ved mer avanserte hjelpemidler som f.eks. elektriske rullestoler er det behov for å få komme 

inn å prøve ut ulike løsninger. I mer komplekse saker må kompetansen ute i kommunene 

suppleres med veiledning fra spesialkompetansen ved hjelpemiddelsentralen. Generelt ved 

utprøving av større hjelpemiddeltyper kan det være viktig å dra inn til hjelpemiddelsentralen 

for å kunne prøve flere aktuelle produkter samtidig, vurdere fordeler og ulemper, -og få råd 

og veiledning for valg. 
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I komplekse saker, og der det er sammensatte behov og det trengs ulik faglig tilnærming, er 

det nyttig å dra inn til hjelpemiddelsentralen for å møte den tverrfaglige kompetansen. Det 

kan ofte også være behov for å ha god tilgang på tilbehør som skal prøves ut. 

Syns- og hørselssaker nevnes også spesielt som områder hvor gode utprøvinger kan kreve 

tilgang på utstyr som er tilgjengelig på hjelpemiddelsentralen. 

Det samme gjelder sitteklinikk hvor flere faggrupper deltar, og støpe-saker hvor det er behov 

for tilgang på plass og utstyr. 

Barn er også ei viktig gruppe hvor det er behov for tilgang på å prøve ut forskjellig utstyr, og 

dette skal tilpasses og skiftes ut ofte 

Det er ikke alt som kan gjøres digitalt. Det er viktig med nærhet og samhandling for å få et 

godt samarbeid mellom kommunal formidler, bruker og ansatte ved hjelpemiddelsentralen. 

Relasjonsbygging er også viktig her. Fysisk tilstedeværelse er viktig. 

Det blir også nevnt at nærhet til hjelpemiddelsentralen kan gi raskere reparasjoner da 

kommunalt personell kan reise inn og hente deler hvis det haster i stedet for å vente på 

transporten. 

 

Når det gjelder spørsmål om reiseavstand er det vanskelig å generalisere da det kommer 

veldig an på brukers helsetilstand hva som oppleves som langt. Det er enighet om at vi ikke 

bør få lengre reiseavstander enn i dag, og at det derfor er behov for 2 lokasjoner. 2 timer 

nevnes av flere som en akseptabel reiseavstand, og ingen bør få mer enn 4 timer i reisetid. 

Det vektlegges at det særlig for barn er viktig at avstanden ikke blir for lang, - både med 

tanke på at barna ikke skal bli utslitt før utprøving, og også med tanke på merbelastning for 

foreldrene som ofte må ta seg fri fra jobb for å følge opp barna. 

 

Det blir også nevnt at det å bygge opp showrom ute i kommunene kan være et godt 

supplement, og at det også kunne vært en møteplass ute i kommunene. Presset på 

hjelpemiddelsentralen og deres kompetanse er økende med kommunenes utfordringer og 

kompleksitet i saker. Kompetansen i kommunene må styrkes slik at brukerne har tilgang på 

kompetanse i egen kommune, og interkommunalt samarbeid er ønskelig. 

Det er mye usikkerhet rundt fremtiden, hva vil komme av nye teknologiske muligheter? 

Hvordan blir reisetider forkortet med bedre veier? Vi må ha et godt system for utprøvinger 

både på hjelpemiddelsentralen og ute til bruker, og bruk av leverandører kan også være en 

del av tilbudet. 

Det er viktig for framtida at hjelpemiddelsentralen har nærhet til god offentlig transport og 

også parkeringsmuligheter for besøkende. 

 

Spørsmål 2: I hvilke saker bør hjelpemiddelsentralen reise ut for å møte bruker i egen 

kommune? 

Brukers funksjon/helsetilstand og belastning med å foreta reisen inn må vurderes individuelt 

i alle tilfeller. Jo større avstand inn til hjelpemiddelsentralen, - dess flere vil ha behov for at 

hjelpemiddelsentralen reiser ut. 
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I barnesaker der det skal startes opp med bruk av hjelpemidler kan det også være viktig at 

hjelpemiddelsentralen reiser ut. Dette for å få et helhetsbilde av hva som er behovet og for å 

kunne gi så mange personer rundt barnet informasjon/veiledning av hva som er 

hensiktsmessig nå og på sikt.  

Generelt når det gjelder barn og ungdom kan det være greit å møte dem ute. Dette vil også 

henge sammen med avstand inn til hjelpemiddelsentralen og at barn og foreldre med lang 

reiseavstand også skal slippe å ta seg fri for å reise.  

 

I boligsaker vil det ofte være nødvendig å reise ut på befaring og møte brukerne hjemme. 

Dette gjelder også hjelpemidler hvor det er nødvendig å se hjelpemiddelet i brukers hjem. 

Det samme gjelder ved tilrettelegging ved utdanning og arbeid. Da kan det også være 

nødvendig å reise ut. Også i andre saker hvor det er nødvendig å prøve ut hjelpemidlene i de 

omgivelsene hvor de skal brukes kan det være nødvendig å reise ut. 

 

Ved servicesaker/reparasjoner på fastmontert utstyr er det nødvendig å reise ut. Dette 

gjelder f.eks. varslingsutstyr, omgivelseskontrollutstyr, døråpnere osv.  

Generelt ved reparasjoner av utstyr som bruker er helt avhengig av i hverdagen, og ikke kan 

klare seg uten, kan det være nødvendig å reise ut da det vil ta for lang tid om hjelpemiddelet 

skal sendes til og fra verksted med den ukentlige transporten. 

Det blir også nevnt at varierende kompetanse/ressurser ute i kommunene kan gi behov for 

ambulante tjenester. 

Generelt i komplekse saker kan det være behov for møter ute i felten, men disse kan gjerne 

kombineres med digitale møter i forkant for forberedelse og i etterkant for oppfølging av 

saken. 

I enkelte saker kan også leverandører reise ut på vegne av hjelpemiddelsentralen. 

 

 

Spørsmål 3: Har dere erfaring med bruk av videosamhandling til å løse saker uten at noen 

må reise?  I hvilke saker kan det være en god løsning i framtida?  

Det er ikke så mange som har erfaringer med bruk av videosamhandling. Her er uttalelsene 

som kom fram om å løse saker digitalt: 

 

Bruk av kamera gir bedre samhandling enn kun telefon. 

Videosamhandling er forenklende i forbindelse med bestilling av deler – mer treffsikkert. 

Teknisk support over video kan fungere godt. 

Har hatt positive erfaringer med at kommunal terapeut deltok i utprøving på video, men 

dette må ikke bli den eneste måten å jobbe på da kompetanseoverføringen blir bedre når de 

er fysisk til stede. 

Det mistes en del inntrykk ved bruk av videosamhandling sammenlignet med fysiske 

brukermøter, så som kroppsspråk og å se hvordan bruker beveger seg. 

Det kan være vanskelig for mange kommuner å holde seg oppdatert godt nok ift. digital 

kommunikasjon. Å bruke video godt er noe som må læres. 
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Planlegging og avklaringer i saker kan skje digitalt for å forberede et fysisk brukermøte slik at 

det er best mulig forberedt og at de har med de rette hjelpemidlene ut.  

En del saker kan også løses kun digitalt, og en del service og reparasjon kan også ofte løses 

digitalt. 

Bruk av video er en god erstatning for fysiske brukermøter når bruker ikke kan reise inn pga 

sykdom eller som under pandemien. 

Det må også her vurderes hva som er hensiktsmessig fra sak til sak, uavhengig av 

reiseavstand. Det er viktig at bruk av video er frivillig. 

 

Andre uttalelser som handler om digital samhandling; 

Det er viktig at brukergrensesnittet på Nav sine sider er enkelt. De bør være mer 

tilgjengelige, lettere å søke opp. 

Det er positivt med filmer om ulike produkter, muligheter og opplæringsvideoer. Det er 

enklere å bruke hjelpemiddeldatabasen enn kunnskapsbanken. Hjelpemiddeldatabasen bør 

kun inneholde produkter som hjelpemiddelsentralen kan innvilge. 

Digital tolkebestilling; det er mange brukere som ikke får til å bruke denne eller har tilgang til 

data. Tilbudet er godt, men hvordan gi brukere kompetanse til å benytte det? 

Morgendagens eldre vil ha mer digital kompetanse enn eldre har i dag. 

 

Spørsmål 4. Basert på diskusjonene i gruppa – bør vi ha tjenester på 2 steder i fylket eller 

samle kompetansen på ett sted?    

Alle gruppene ønsker at vi fortsatt skal ha 2 lokasjoner da Trøndelag er et langt fylke, og at 

det derfor vil være mange som får for lang reisevei ved samling på ett sted. 

Det er enighet om at den ene lokasjonen bør være sør for Trondheim. Når det gjelder 

lokasjon 2 er det delte meninger. Noen mener Levanger bør beholdes for å få minst mulig 

kompetansetap, mens de fleste peker på Steinkjer som et bedre valg da det vil gi kortere 

reisevei for Namdalsregionen. Lokasjonene bør være nær tilgjengelig kollektivtransport. 

Det er også delte oppfatninger om vi bør gå for 2 fulle lokasjoner med lager, eller om det er 

nok med ett sted for lager og gjenbruk. De fleste ønsker lager på begge steder, og begrunner 

det med at de tror det kan ta lengre tid å få reparert hjelpemidler om lageret ligger på ett 

sted. Særlig viktig er det at vanlige slitasjedeler er tilgjengelig på begge lokasjoner. 

Det understrekes at det er viktig for brukerne hvor hjelpemiddelsentralen ligger, særlig for 

innbyggere som har behov for tjenester fra oss store deler av livet. 

Sentralisering av tjenester kan medvirke til sentralisering av hvor folk bor. Særlig for foreldre 

til funksjonshemmede barn kan sentralisering av tjenester bidra til at de velger å flytte. 

 

 

7. Kommunenes synspunkter 
Når det gjelder eksterne samarbeidsparter har vi konsentrert oss om å få innspill fra 

kommunene, da det er samarbeidet med dem som har størst betydning for om vi lykkes med 
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å levere gode tjenester til innbyggerne i Trøndelag i framtida. Det ble sendt ut en 

undersøkelse til alle kommunene i midten av mai med svarfrist 15 juni. 34 av 38 kommuner 

har svart på undersøkelsen.  

Det ble holdt et informasjonsmøte for alle kommunene 31.mai på Teams hvor statistikker for 

aktivitet i dag og framskriving av brukervekst ble framlagt. 32 av 38 kommuner deltok med 

alt fra vaktmestere, ergoterapeuter, enhetsledere, kommunedirektører og ordførere. 

Referansegruppa deltok i utforming av spørsmål til undersøkelsen, og har også vært med på 

gjennomgang av svarene vi fikk inn. Alle besvarelsene er vedlagt i et eget Excel-dokument. 

(Vedlegg nr.17). I tillegg har vi mottatt innspill fra flere kommuner skriftlig i saken (vedlegg 

nr. 18 og 19). 

 

Her er en oppsummering av svar fra kommuneundersøkelsen: 

 

Hvordan ivareta behovet for faglig bistand i utredning av komplekse saker? 

 A) Hva oppleves som akseptabel reiseavstand i tid til hjelpemiddelsentralen for bruker og 

kommunalt ansatt? 

Svarene varierer fra 30 min til 3 timer, og dette gjenspeiler for en stor del den avstanden 

 kommunene har inn til en hjelpemiddelsentral i dag. Noen ønsker kortere vei enn de har i 

dag, og noen kan også reise litt lenger enn i dag. 

 

 B) I hvilke saker kan bruker reise til hjelpemiddelsentralen, mens kommunalt personell 

kan spare tid ved å delta digitalt? 

Også på dette spørsmålet spriker svarene mye, fra «egentlig ingen saker» til «egentlig alle 

saker». Generelt er det viktig for kommunalt personell å bli med bruker inn til 

Hjelpemiddelsentralen i nye (og komplekse) saker. Det er mindre nødvendig når bruker er 

mer dreven og godt etablert i systemet. Læringsaspektet ved å løse saker sammen blir også 

nevnt som en grunn til å bli med inn til hjelpemiddelsentralen. 

 

Her er noen litt lengre utsagn som kan være representative: 

«Dette er sannsynligvis mulig i mange saker, men samtidig er f.eks. utprøvinger og 

tilpasninger en god læringsarena for kommunalt personell der vi kan hente kunnskap og 

erfaring som vi ikke får digitalt. Dette gjør oss også bedre rustet til å håndtere lignende saker 

senere.» 

«Digital deltakelse fra kommunalt personell kan gjøres ved vurdering/utprøving av enkelte 

hjelpemidler, men ved mer komplekse hjelpemidler vil også kommunalt ansatt ha nytte av 

god opplæring for å kunne gi bruker oppfølging i ettertid.» 

«Det baseres i utgangspunktet mye på brukerens kapasitet og ressurser etter vår mening. 

Enkelte brukere kan styre mye av sakene selv, i samråd med hjelpemiddelsentralen. Det er 

ikke alltid strengt nødvendig at kommunalt personell trenger å være med i alle 

utprøvings/tilpasningssaker, det bør vurderes individuelt.» 
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Erfaringen med at kommunalt personell deltar digitalt via video mens bruker drar inn til 

hjelpemiddelsentralen er ganske ulik. Dette er en forholdsvis ny praksis som ble tatt mer i 

bruk under pandemien. Dette er en arbeidsmetodikk som må utprøves videre sammen med 

kommunene, uavhengig av lokasjonsvalg, da det sparer kommunene for ressurser i de 

sakene hvor det fungerer bra. 

 

C) I hvilke saker erfarer dere at saker løses godt nok via digital samhandling? 

Også på dette spørsmålet er det stort spenn i svarene fra ingen erfaring med det, til erfaring 

med å løse saker digitalt på flere felt. Her er noen svar fra de som har erfaring med at 

hjelpemiddelsentralen deltar digitalt, mens kommunalt personell er sammen med bruker: 

 

«Jeg har kun prøvd digital samhandling ved justeringsbehov på elektrisk rullestol. Dette har 

fungert OK.» 

 

«Boligsaker der sentralen kan få se hvordan folk bor, for sammen å tenke mulige løsninger. 

Har ellers ikke brukt digital samhandling så ofte, har tatt ting på tlf.» 

«Generelt flere saker kan løses via telefon/digital samhandling, men det krever også at 

hjelpemiddelsentralen har lengre telefontid- og gjerne mer spesifikt telefontid opp mot 

kommunalt ansatte som ønsker bistand i saker de jobber med.  Ofte blir det ventetider på 

hjelpemiddelsentralens telefontider.» 

 

«Vi har god erfaring med at saksbehandler på hjelpemiddelsentralen deltar på teams i møter 

rundt bruker, saksbehandler får et mer helhetlig bilde av situasjonen, og kan velge andre 

løsninger enn først tenkt.» 

 

«Reparasjon, tilpasning og feilsøk av hjelpemidler kan ofte enkelt løses digitalt. Veiledning på 

kommunikasjonshjelpemidler, hørselshjelpemidler og omgivelseskontroll kan gjennomføres 

digitalt. Noen enklere boligsaker, som f.eks. rampe, kan vurderes i digitale møter med bruk 

av visning på kamera.» 

 

Bruk av digital samhandling krever en kompetanse som må bygges både blant de ansatte på 

hjelpemiddelsentralen og ute i kommunene. Å løse saker digitalt vil være en viktig 

ressursbesparende arbeidsmetodikk som må utvikles videre uavhengig av lokasjonsvalg. 

Bruk av arbeidstid i bil bør begrenses til de sakene hvor det virkelig trengs, både for de 

ansatte i kommunene og på hjelpemiddelsentralen. 

 

D) I hvilke saker bør hjelpemiddelsentralen reise ut til kommunen/bruker? 

På dette punktet er kommunene mer samstemte. 

Det som går igjen i svarene er at hjelpemiddelsentralen bør reise ut i de sakene der reising til 

hjelpemiddelsentralen er for krevende i forhold til brukers helsetilstand, og hvor saken er så 

kompleks at det er behov for at hjelpemiddelsentralens personell må møte bruker. 
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«I saker der brukers helsetilstand tilsier at en reise vil være altfor krevende. Dette gjelder 

f.eks brukere med sammensatte plager og eldre med helseplager som medfører at slitenhet 

oppstår ved relativt liten påkjenning.» 

 

Det som også går igjen er at det i noen saker er behov for å se bruker i sitt eget miljø for å gi 

god rådgiving, og befaring i forbindelse med komplekse boligsaker blir nevnt av mange. 

 

«Der hvor det er nødvendig å se bruker i eget hjem, arbeidsplass, skole for å forstå behovet 

og også kunne gi råd og veiledning i løsning av behov.» 

 

Barn med funksjonshemming er også en gruppe som nevnes at det bør tas særskilte hensyn 

til. Dette kan være både for å minske belastning på foreldre, men også ofte for å møte 

teamet rundt barnet og se omgivelsene. 

 

«Saker hvor pårørende/foreldre til barn med omfattende behov ønsker utprøving kommunalt 

istedenfor NAV ift. stort fravær på jobb, omsorgspermisjon ol.» 

 

«Til saker som vedrører barn med omfattende hjelpebehov.» 

 

Generelt går kompleksitet i sakene igjen som noe som kan utløse behov for at 

hjelpemiddelsentralen bør reise ut. 

 

«I store komplekse saker der det er flere involverte. Omgivelseskontroll, 

kommunikasjonshjelpemidler, tilpasninger/ spesialtilpasninger og endel barnesaker.» 

 

 

 

Hvordan ivareta behovet for faglig støtte til kommunale hjelpemiddelteknikere 

/vaktmestere.  

 

A) I hvor stor grad vil avstand inn til hjelpemiddelsentralen påvirke dette samarbeidet? 

De fleste kommunene mener at avstand inn til hjelpemiddelsentralen vil ha betydning for 

samarbeidet mellom hjelpemiddelteknikere/ vaktmestre i kommunen og 

hjelpemiddelsentralen. Noen få mener at det ikke trenger å ha så stor betydning da mye 

samarbeid kan gjøres digitalt. 

Muligheten til å få løst hastesaker raskt gjør at det ønskes kort avstand inn til 

hjelpemiddelsentralen. Med kort avstand kan kommunen bringe/hente hjelpemiddel eller 

deler utenom faste dager med transport: 
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«Hvis kjøreavstanden til HMS bli for stor vil ikke tekniker i like stor grad ha mulighet til å 

oppsøke HMS ved hastesaker/behov for deler og støtte.» 

 

«For stor avstand vil vanskeliggjøre et tett samarbeid da det er mer utfordrende med 

reisevei. Det vil også ta lengre tid med frakt av hjelpemidler til/fra sentralen. Dette vil være 

mest kritisk for de som er helt avhengig av hjelpemidlet sitt i hverdagen, f.eks. el. 

rullestoler.»  

 

«Det må da evt. vurderes større lager i kommunene og økt kompetanse på reparasjoner». 

 

Det blir også nevnt at avstand påvirker tilbudet til kommunene, og at kommunene som blir 

lengst unna får et dårligere tilbud enn de som er nærmere: 

 

«I stor grad vil kommuner nært hjelpemiddelsentralen automatisk få lettere/hyppigere 

bistand enn kommunene i distriktene pga tilgjengelighet og reisevei. Kommunene i 

distriktene blir i større grad utfordret til å "løse problemet" lokalt via tlf.» 

 

Det ønskes at teknikerne fra hjelpemiddelsentralen drar ut for å jobbe sammen med 

kommunalt ansatte, og det uttrykkes også frustrasjon over at det overføres oppgaver til 

kommunen: 

 

«Vaktmester får ofte veiledning på telefon / evt filme. Dette fungerer greit. Vi har oftest 

behov for assistanse lokalt av audiotekniker fra NAV hms. Ganske ofte problemer med TV / 

montering av hørselsutstyr osv.  Besøke flere på en dag. Ønsker derfor mulighet for besøk, 

vaktmester drar sjelden inn til dere.» 

 

 

 

«Vaktmester er mest frustrert over at stadig flere oppgaver blir overført til kommunen som 

eks periodisk kontroll av senger og el stoler. Ønsker at tekniker fra NAV kommer og tar dette 

som før. Da blir det også anledning til bedre kontakt og kompetanseheving i kommunen.» 

 

For noen er kjennskap og relasjoner like viktig som avstand: 

 

«Terskelen for å reise til sentralen vil bli større jo lengre avstand. Like viktig som avstand er 

kjennskap og relasjon til de lokale teknikerne, samt kjennskap til den enkelte kommune.» 

 

Det nevnes også av flere at kurstilbud ikke bør medføre lang reisevei: 
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«Det er viktig at det ikke er for lang avstand til HMS med tanke på kursing og tidsbruk. Blir 

avstanden for lang, så medfører det for mye reisetid som tar av andre viktige oppgaver som 

egentlig må gjøres i kommune.» 

 

B) Har hjelpemiddeltekniker/vaktmester i kommunen tilgang på digitale verktøy som kan 
brukes i kommunikasjon med hjelpemiddelsentralen, for eksempel for å få hjelp og 
veiledning digitalt når de står ute i en sak hos bruker. 
Det er ulikt hva kommunene har av utstyr å hjelpe seg med her. De fleste bruker kun telefon, 

og sender noen ganger bilder. Noen bruker også Facetime og Teams. Det er behov for å ha 

en digital kanal som er sikker, som er betjent, og hvor de kan samhandle med lyd og bilde. 

Det er også usikkerhet blant noen hvilke telefonnummer som kan ringes når. Dette er helt 

klart et område som kan utvikles videre sammen med kommunene. 

 

«Burde være lik tilgang på kommunikasjonsverktøy med video som er brukervennlig, lett 

tilgjengelig og lovlig mht. pasientkontakt og taushetsplikt. «  

 

Hvilke fordeler kan oppnås ved å samle NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag på ett sted? 

Noen nevner at det kan gi økonomiske gevinster å samle alt på ett sted.  

Samlet fagkompetanse blir nevnt av flere: Noen mener det kan gi bedre samlet kompetanse, 

mens andre mener den er god nok i dag: 

 

«Større fagmiljø» 

 

«Mer samkjørte, istedenfor at det kan bli personavhengig.» 

 

«Samlet fagkompetanse.» 

 

«Vi opplever at hjelp og kompetanse er god nok slik den er i dag fra vår "lokale" 

Hjelpemiddelsentral på Levanger.» 

 

«Samlet kompetanse for de som jobber i sentralen. Bedre kunnskap om enkelte 

hjelpemidler.» 

 

«Bedre samhandling internt. Det kan ha betydning for oss i kommunen. Mindre forvirring, 

planlegging i forhold til kurs på hms.» 

 

«Kompetanse samlet på ett sted kan medføre justeringer på ressursbruk. Kan bli faglig 

sterkere.» 

 

«Mulig det er bedre for fagmiljøet hos dere, men ikke sikkert. Vi i kommunen får like god 

hjelp av ansatte på Levanger som på Sandmoen når det gjelder behandling av søknader og 

bestilling hos leverandører.» 
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«større kompetansemiljø, spesialister, enhetlige rutiner, samhandlingskultur, enhetlig utvalg 

av hjelpemidler.  alle medarbeidere under ett tak, samlende for kulturbygging, enklere å 

implementere mål, tiltak, felles rutiner internt og ut mot samarbeidspartnere, brukere» 

 

«Vi ser ingen fordeler fordi kompetansen er god på begge sentralene i dag, og 

reiseavstanden for bruker blir for stor.» 

 

For noen har det stor betydning hvor en eventuelt samlet hjelpemiddelsentral blir: 

 

«Om flytting fra Trondheim, vil Trondheim kommune få større kostnader med å opprette et 

kommunalt oppsamlingssted. (i dag er det Nav hj.ms) Sannsynligvis ikke levering daglig slik 

som nå. Kan gi konsekvens for utskrivningsklare, akutte behov.» 

 

«Dersom hjelpemiddelsentralen skal være på ett sted så kan ikke det være i Trondheim. For 

stor avstand til mange av kommunene i gamle nord- trøndelag.» 

 

«Vi som bor i Indre Namdal ser ingen fordeler med å samle Hjelpemiddelsentralen på et sted. 

Må vi kjøre helt til Trondheim med en bruker på utprøving så kan det fort ta 10 - 12 timer 

med alt.» 

 

«Det er avhengig av hvor den lokasjoner blir. Det er pr. i dag langt nok til Trondheim og blir 

det enda lengre avstand, så kan det påvirke kvaliteten på tjenesten opp mot kommunen/ e» 

 

«Hvis en lokasjon velges, må det opprettes satellitter fordelt over fylket – en i Namdalen, en i 

Innherred, en i Fjellregion/Røros og en på Fosen. Det vil kunne gi mer likeverdige tjenester i 

hele fylket.» 

 

Fordeler knyttet til logistikk blir nevnt av noen: 

«All kompetanse på ett sted. Ett lager - det er upraktisk med to lager. Og transport imellom 

lagrene kun 1 dag i uka er for lite. I praksis kan man da risikere å vente nesten 14 dager 

ekstra på en del eller et hjelpemiddel. « 

 

«Større utvalg på lager.», «Felles lagerplass.», «Ryddigere logistikk.» 

 

«Fordelene som kan oppnås ved å samle sentralen på et sted er at det blir en plass og 

forholde seg til istedenfor to.» 

 

Det er også flere som ikke ser noen fordeler, eller som også nevner ulempene ved en 

lokasjon: 
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«Vi kan ikke se noen fordeler med å samle hjelpemiddelsentralene på et sted pga. for store 

avstander for brukere og terapeuter inn til sentralen og fra hjelpemiddelsentralen og ut til 

kommunene.  Hjelpemiddelsentralen har lite mulighet for å oppnå lokalkunnskap, noe som 

igjen fører til lengre behandlingstid.» 

 

Hvilke fordeler kan oppnås ved å ha NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag på to lokasjoner? 

Her er kommunene ganske samstemte om at to lokasjoner gir kortere reiseavstand for alle; 

for brukerne, kommunalt ansatte og hjelpemiddelsentralens ansatte, og at dette er en stor 

fordel ved dette valget. Noen mener også at lokalkunnskap og relasjonsbygging med 

kommunene er lettere ved 2 lokasjoner. Det klippes ikke inn svar på dette punktet da de i så 

stor grad sier det samme. 

 

Har dere forslag til tiltak som kan bedre tjenestetilbudet dersom avstanden inn til NAV 
Hjelpemiddelsentral Trøndelag skulle øke fra 2026? 

Dette er de forslagene som kom opp: 

• Økt ambulering med flere utprøvinger lokalt 

• Fast kontaktperson ønskes av noen 

• Plassering ved knutepunkt for kollektivtrafikk 

• Kurs og fagdager på flere steder i fylket 

• Satellittkontor med oppsamling av utprøvinger lokalt, faste dager rundt omkring i 

fylket 

• Telefontilgjengelighet hele dagen. 

• Stellerom, hvilerom og lunsjrom til bruker. 

• At terskelen for å bruke firma til å komme ut til kommunene for 

utprøving/tilpassing må bli mindre/lavere. 

• Mulighet for gode digitale løsninger 

• Opprettholde transportrutene/hyppigere transport 

• Delelager ut i kommunene 

 

 

Hvilke andre innspill har dere til valg av lokalisering av NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag 
fra 2026? 
Dette punktet brukes av de fleste til å oppsummere/poengtere at de fortsatt ønsker 2 

lokasjoner for hjelpemiddelsentralen i Trøndelag. Kommunene sør for Trondheim og 

Trondheim ønsker ikke at hjelpemiddelsentralen flytter lenger nord enn Trondheim eller ut 

av kommunen. Kommunene fra Steinkjer og nordover peker på Steinkjer, Namsos eller 

Levanger som sted for en lokasjon. I tilfelle det blir en lokasjon peker noen på Stjørdal som 

mest egnet. 
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8.  De ansattes erfaringer og betraktninger  
De ansatte har gruppevis gitt sine innspill til prosessen. Arbeidet ble startet 10.03.22 på 

Utviklingsmøtet (et møte for alle gruppekoordinatorer og seksjonsledere). Da ble det 

diskutert hvordan arbeidet med temaet skulle legges opp. Gruppene fikk frist til 

Utviklingsmøtet 04.05.22 med å ha ferdig skriftlige utkast fra sine grupper. Hele dette møtet 

ble brukt til diskusjoner rundt temaet, og ny frist for ferdige skriftlige innspill fra gruppene 

ble satt til 15.juni. Alle gruppenes skriftlige innspill er vedlagt rapporten. (vedlegg nr. 2-14) 

Prosjektgruppa har skrevet et sammendrag av gruppenes innspill som er godkjent av 

Utviklingsmøtet (samling av alle gruppekoordinatorer) 18. august.  

 

Sammendrag av de ansattes innspill:  
De ansatte har gruppevis beskrevet sitt arbeid, og på bakgrunn av de erfaringer de har gjort 

seg siden 2019, har de sett på fordeler og ulemper med det å kunne være samlet på en 

lokasjon eller ha to fulle lokasjoner. De har også sett på fordeler og ulemper med å ha en 

større lokasjon med lager og gjenbruk på ett sted, og en mindre lokasjon uten lager og 

gjenbruk. De fulle besvarelsene fra gruppene er lagt ved rapporten. 

Vi har gruppert svarene slik at vi først tar for oss de fordeler og ulemper som sees ved det å 

ha en eller to fulle lokasjoner for det indre livet i organisasjonen. Deretter har vi samlet de 

fordeler og ulemper de ser for våre brukere og samarbeidsparter. Til slutt er vurderinger av 

det å ha en større og en mindre lokasjon diskutert for seg. Vi har også tatt med det gruppene 

ser kan bidra til å overkomme utfordringer med ulike løsninger. 

 

Fordeler og ulemper ved å samle alt på en lokasjon eller å ha to lokasjoner med tanke på 

den interne samhandlingen: 

Vi har slått sammen svarene på spørsmålene om hvordan en lokasjon vil påvirke det interne 

samarbeidet i gruppene og på tvers av gruppene.  

Fordeler med en lokasjon: Det blir av de fleste gruppene sett som en fordel for samarbeidet 

internt i gruppene og mellom gruppene om vi ble samlet på ett sted. Kompetanseutnyttelse 

og kompetansedeling kan være lettere å få til ved samme fysiske oppmøtested, og det blir 

lettere å skape en felles kultur, et felles arbeidsmiljø, og en større forståelse for hverandres 

arbeidshverdag. Ett oppmøtested kan styrke identiteten til Nav Hjelpemiddelsentral 

Trøndelag som en enhet. Det blir lettere å få en lik praksis og likt tjenestetilbud for alle 

innbyggerne i fylket. Særlig for de tjenestene som er stedbundne (f.eks. lager, gjenbruk, en 

del tekniske tjenester) vil det være lettere å få til en bedre ressursutnyttelse på en lokasjon. 

Å ha ett lager blir også nevnt som arbeidsbesparende for de som lager ordrer da det gir 

enklere rutiner og lettere oversikt over hva vi har på lager. Det er også arbeidsbesparende å 

ha en lagerbeholdning å vedlikeholde. Nærhet til leder blir av flere nevnt som en fordel ved 

en lokasjon. 
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Ulemper ved å samles på en lokasjon: Ulempene ved en lokasjon er at det for en del ansatte 

blir lengre reisevei slik at hjemmekontor vil bli valgt oftere. Da kan vi miste noen av 

fordelene som er nevnt ved å være samlet på ett sted. Det er også større sjanse for at vi 

mister kompetanse i forbindelse med flytting til en lokasjon da noen vil få lengre reisevei. 

Noen nevner også at arbeidsmiljøet blir for stort og uoversiktlig med alle samlet på ett sted, 

og at samarbeid på tvers i organisasjonen er lettere med færre samlet. Fagmiljøene kan bli 

mer segregert med mange samlet.   

Det blir av flere nevnt at om vi skal være samlet på ett sted bør det være på et nytt sted, og 

ikke at en lokasjon «flytter inn» til den andre. For å skape en ny felles kultur bør vi starte 

sammen på et nytt sted. For noen er det avgjørende hvor den ene lokasjonen eventuelt blir 

plassert. For tolk vil det være viktig å ha nærhet til Trondheim hvor de fleste 

tolkeoppdragene er, ellers vil det være for tidkrevende å reise inn til lokasjonen.  

Fordeler ved å være på to lokasjoner: Fordelene med å være på to lokasjoner er kortere 

reisevei for ansatte, og at vi får lavere risiko for å miste kompetanse. Det er også nevnt at 

det fysiske arbeidsmiljøet blir mer oversiktlig med færre til stede på hver lokasjon.  

Ulemper ved å være på to lokasjoner: En ulempe ved å være på to lokasjoner er behovet for 

reising mellom lokasjonene. Til tross for at de fleste interne møter nå tas på Teams, er det 

fortsatt behov for å møtes fysisk innimellom. Da går det bort en del arbeidstid til reising som 

vi ville unngått ved en lokasjon. De ansatte møter sin leder sjeldnere fysisk. Det er 

vanskeligere å bygge en felles kultur og lik tjenesteutøvelse på to lokasjoner. 

Hvordan jobbe med de utfordringene som ulike løsninger gir? Noen grupper svarer at de 

jobber så godt sammen over Teams at det ikke spiller noen vesentlig rolle om de samles på 

en lokasjon eller opprettholder å være på to. De sier også at det da er viktigere at lokalene er 

tilrettelagt for muligheten til å delta på digitale møter. Under pandemien erfarte mange 

grupper at geografien ble mer utvisket. Å opprettholde god bruk av digital samhandling kan 

overkomme noen av utfordringene to lokasjoner gir. 

 

Fordeler og ulemper ved å samle alt på en lokasjon eller å ha to lokasjoner med tanke på 

brukermøtene og samarbeid med kommunene og andre samarbeidsparter: 

Fordeler ved å være på ett sted: Bilsenteret har erfart at det å ha gode utprøvingsfasiliteter 

gjør at brukerne synes det er verdt å reise lengre for. En samlet fagkompetanse på ett sted 

kan gi et mer robust fagmiljø som også kommer brukerne til gode. 

Ulemper med å være på ett sted: Ulempen for både brukerne og kommunene er lengre 

reisevei inn til våre utprøvingslokaler. På hørselsområdet er digitale utprøvinger vanskelig å 

få god kvalitet på, og for synsområdet er det sånn at de har mange eldre brukere som kan bli 

så slitne av å reise langt at de ikke har overskudd til å få gjennomført en god utprøving. De 

ser også en fare for at mer reisetid kan redusere deltagelse fra kommunen ved utprøving, og 
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at en viktig del av opplæringen dermed også blir redusert. Opplæring med utgangspunkt i 

observasjoner ved synsfunksjonsutreding og utprøving av synshjelpemidler kan vanskelig 

erstattes med videokonsultasjon.  På bevegelsesområdet er det også mange brukere hvor 

det vil være utfordrende å reise langt for å få prøvd ut og tilpasset hjelpemidlene, og for 

foreldre til funksjonshemmede barn vil lengre reisevei være en merbelastning. For 

kommunene vil det også ta mer arbeidstid å få lengre reisevei inn til hjelpemiddelsentralen. 

Andre samarbeidsparter er også for en stor del spredt i fylket.  

For tolkeområdet ville en lokasjon ikke være hensiktsmessig. De fleste brukerne bor i 

Trondheimsområdet, men vi har også brukere nord i fylket hvor vi har tolking ved fysisk 

oppmøte. I dag tas ca. 25% av tolkeoppdragene digitalt. I de andre sakene er det 

oppmøtetolk som vurderes som hensiktsmessig. 

Hvordan overkomme ulempene ved en lokasjon?: Økt avstand inn til hjelpemiddelsentralen 

for bruker og kommune kan til dels overkommes ved økt ambulering og bruk av digitale 

utprøvinger/tolking i de sakene hvor dette er hensiktsmessig. Det er også foreslått å 

samarbeide med kommunene om å etablere «showrom» ute i enkelte kommuner eller at 

kommuner kan samarbeide om dette. Da kan vi få flere arenaer hvor vi kan møte 

brukerne/kommunene og hvor kommunene også kan bli mer selvhjulpne i å prøve ut 

hjelpemidler. Dette er et tiltak som også vil kunne bidra til bedre tjenester uavhengig av om 

vi har egne lokaler på en eller to steder. 

Fordeler med å være på to steder: Brukerne og kommunene får kortere reisevei inn til oss, 

og vi får også kortere reisevei ut til brukere og samarbeidsparter i hele fylket. 

Ulempen med å være på to steder: Eventuelle ulemper vil være knyttet til ressursutnyttelse 

på tvers i organisasjonen, som i siste instans også vil påvirke tjenestetilbudet. 

 

Fordeler og ulemper ved en løsning hvor lager/gjenbruk legges til en lokasjon, og vi har en 

lokasjon uten lager/gjenbruk. 

Fordelen ved en slik løsning vil være at vi i større grad klarer å utnytte ressursene på 

lager/gjenbruk samlet. Det vil kreve færre ressurser å drifte et lager enn to. Det er også en 

fordel for de som sender ordrer til lager å forholde seg til ett lager. 

Men en slik løsning vil vi også klare å ivareta de brukernære tjenestene bedre ved å være til 

stede på to lokasjoner i fylket. 

Ulempene ved en slik løsning er det særlig teknisk verksted som målbærer. De ser det som 

svært utfordrende å ikke skulle ha tilgang til lager. Rådgiverne på noen av gruppene sier 

også at de vil savne å kunne gå ned på lageret å se på det vi har av hjelpemidler. 

Ulempene ved denne løsningen kan løses ved å ha et godt demo-lager og et delelager på den 

lokasjonen som ikke har hovedlager og gjenbruk. 
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Det gjøres ikke her en samlet vurdering på grunnlag av de ansattes innspill, men fordeler og 

ulemper ved ulike valg skal være godt belyst fra de ansattes side, og dette vil bli tatt med inn 

i den samlede vurderingen. 

 

 

9. Befolkning, brukere og brukervekst 2022-2040 
9.1. Befolkningsutvikling - demografi 

Vi har fra hentet ut tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser en framskriving av 

befolkningen i Trøndelag fram mot 2040:  

  

Trøndelag   
      

2022  2026  2030  2035  2040  2022-2040  

 Alle 473 058  482 227  490 706  499 971  507 421  6,77 %  

0-17 år  95 689  93 869  91 680  90 792  92542  -3,40 %  

18-49 år  200 917  201 552  204 497  205 069  200719  -0,10 %  

50-66 år  98 649  100 887  101 097  100 137  100424  1,77 %  

67-79 år  56 326  59 570  61 108  65 674  70290  19,87 %  

80-89 år  17 474  22 159  27 556  31 533  33991  48,59 %  

90 år og eldre  4 003  4 190  4 768  6 766  9455  57,66 %  

  

Den generelle befolkningsøkningen vil være på 6,77%. Det vi også ser er at hele 

befolkningsøkningen er fra årsklassene 67 år og oppover. For befolkningen under 50 år 

forventes en nedgang i befolkningen. 

  

Går vi ned på kommunenivå ser vi at 15 kommuner vil ha befolkningsnedgang fram til 

2040. De kommunene som har størst befolkningsvekst er Trondheim og randkommunene 

rundt (Stjørdal, Malvik, Melhus og Skaun). Disse kommunene vil stå for 89% av 

befolkningsøkningen i Trøndelag fram mot 2040. 

  

I sommer (2022) kom SSB med en ny prognose som viser befolkningsutvikling fram til 2050. 

Prognosene her forsterker de endringene vi ser fram til 2040. Kommunene som har mest 

vekst fram til 2040 øker mer, og de som har befolkningsnedgang vil fortsette å gå ned i 

innbyggertall.  

 

Til tross for at noen kommuner har en befolkningsnedgang, har alle kommuner i Trøndelag 

en befolkningsøkning i aldersgruppene over 70 år. Også kommuner som har nedgang i antall 

innbyggere, vil få en økning i antall eldre. Hovedsakelig er det de største kommunene som 
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også har størst økning i antall eldre. (Trondheim, Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Orkland, 

Malvik, Melhus).   

Det er store variasjoner i prosentvis økning i innbyggere over 70 år i kommunene. Høylandet 

vil f.eks. få en økning på 7,54%, mens Malvik vil få en økning på hele 81,82%. I gjennomsnitt 

får Trøndelag en økning i befolkning på 52,20% i aldersgruppene over 70 år fram mot 2040.  

  

 

 

 

For å få et enda bedre innblikk i de utfordringene vi står i fram til 2040 har vi utarbeidet en 

statistikk for nye hjelpemiddelbrukere, antall brukere med hjelpemidler og antall 

hjelpemidler utlånt. Vi har brutt dette ned på kommunenivå. Denne er ikke lagt med på 

rapporten, men brukt i innsiktsarbeidet vårt. 

 

  

9.2. Nye hjelpemiddelbrukere  
Med nye hjelpemiddelbrukere mener vi alle som har fått registrert et hjelpemiddel ut på seg, 

har fått registrert en reparasjon eller en brukerkonsultasjon.  

Her har vi tatt utgangspunktet i framskrivningen utarbeidet av NAV Kunnskap i 2020. NAV 

Kunnskap har utarbeidet en faktor som beskriver nye hjelpemiddelbrukere i de forskjellige 

års-gruppene opp mot befolkningsgrunnlaget.  

  

Alders 

gruppe  

0 -      9 

år  

10 - 19 

år  

20 - 29 

år  

30 - 39 

år  

40 - 49 

år  

50 - 59 

år  

60 - 69 

år  

70 - 79 

år  

80 - 89 

år  

90 år og 

over  

Faktor  0,90  1,79  0,58  0,60  0,93  1,44  2,80  6,95  24,97  42,80  

  

Deretter har vi brukt tallgrunnlaget fra SSB og regnet ut hvordan utviklingen vil være i 

Trøndelag og i hver kommune. Tallgrunnlaget for kommunene er ikke lagt ved rapporten, 

men er gitt til hver kommune. 

 

Denne grafen viser nye hjelpemiddelbrukere pr år i Trøndelag. Her ser vi at veksten i nye 

hjelpemiddelbrukere er innbyggere over 70 år. Den største økningen ser vi blant personer i 

80-åra, og fra rundt 2030 ser vi også en knekk i kurven oppover for personer over 90 år. 
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Vi har også laget et tallgrunnlag som beregner utvikling fra 2022-2040 i antall brukere med 

hjelpemidler og antall hjelpemidler. Dette går vi ikke nærmere inn på i rapporten, men det 

viser de samme utviklingstrekk som vi ser i modellen over nye hjelpemiddelbrukere pr år.  

  

Det vi kan oppsummere ut av befolkningsframskrivingen og nye hjelpemiddelbrukere er at 

alle kommuner vil oppleve en økning av hjelpemiddelbrukere, og at denne økningen vil bestå 

av personer over 70 år.  

 

Vi har også hentet ut statistikk igjennom Discoverer- rapport Brukere og hjelpemidler. Denne 

har vi bearbeidet for å se hvilke hjelpemidler de over 70 år får mest av. Hovedsakelig kan vi 

fastslå at det er rullatorer, varslingshjelpemidler (hørsel), hygienehjelpemidler, løftestoler, 

arbeidsstoler, senger, madrasser, og manuelle rullestoler som er de hjelpemidlene som 

oftest blir sendt ut til aldersgruppen. Vi må likevel forvente at befolkningsøkningen blant 

eldre også vil kunne gi økt etterspørsel om rådgiving/tilrettelegging på alle våre fagområder. 
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9.3. Hjelpemiddelstatistikk - Brukerkonsultasjoner  
Vi har hentet ut statistikk fra betjente brukere der vi kan se antall brukerkonsultasjoner, hvor 

brukerkonsultasjonene er gjennomført, og hvilke kommuner bruker tilhører.  

Vi ser at statistikken fra 2020 og 2021 i antall brukerkonsultasjoner var lav pga covid. 

Allerede i august 2022 har vi like mange brukerkonsultasjoner som vi har registrert i 2021.  

Vi har derfor valgt å bruke tallmateriale fra 2022. 

Tall fra 2022 tilsier at ca. 40% av alle brukerkonsultasjonene er ute hos bruker.  

I den grafiske framstillingen nedenfor ser vi antall brukerkonsultasjoner gjennomført ute hos 

bruker og hvilke kommuner brukerne er bosatt i.  

 

 

 

 

  

 
Ut fra oversiktsbildet kan det se ut som enkelte kommuner ikke har brukerkonsultasjoner fra 

hjelpemiddelsentralen, men ser vi på historiske tall har vi vært ute i alle kommuner de siste 3 

årene.  

Vi registrerer også digitale møter (ref. registreringsinstruksen) som brukerkonsultasjoner hos 

bruker, slik at antallet her ikke beskriver det reelle antallet brukerkonsultasjoner som har 

funnet sted ute i kommunene.  
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I den grafiske framstillingen nedfor ser vi antall brukerkonsultasjoner gjennomført på 

hjelpemiddelsentralen, og hvilke kommuner brukerne er bosatt i.  

 

  

 

Ved å se de grafiske framstillingene sammen ser vi at alle kommuner har registrert minst en 

brukerkonsultasjon med oss de 2 første tertial i 2022.  

Ser vi på antall aktive brukere pr kommune opp mot antall brukerkonsultasjoner ser vi at 

våre tjenester er godt spredt ute hos kommunene. Vi ambulerer i hele fylket, og brukere 

kommer inn på hjelpemiddelsentralene fra alle kommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

Vi har også hentet ut statistikk fra OeBS som viser på hvilke fagområder det har vært 

gjennomført brukerkonsultasjoner. Antallet er ikke tilsvarende som rapporten fra Discoverer 

pga forskjellig måte å hente data ut fra. 

 

  

Hos 

bruker  

På 

hjelpemiddelsentral  Total sum  

Bevegelse  111  289  400  

Arbeid  150  118  268  

Bil  102  164  266  

Hørsel  45  89  134  

Syn  20  74  94  

Kogn/Kom  72  17  89  

Bolig  26  9  35  

Totalsum  526  760  1286  

  

Her ser vi at gruppe Bevegelse (hovedsakelig sittevurderinger, manuelle rullestoler, 

elektriske rullestoler, barnehjelpemidler, aktivitetshjelpemidler) er den gruppen som har 

flest brukerkonsultasjoner. For bilsenteret er det kun konsultasjoner med brukere fra 

Trøndelag som er med. 

 

 

9.4. Tekniske oppdrag 
Ved reparasjoner ønsker vi primært at hjelpemidlene skal bli sendt inn til teknisk verksted, 

men ved reparasjoner av fastmonterte hjelpemidler og hjelpemidler der bruker ikke kan 

sende fra seg hjelpemiddelet utfører vi reparasjoner ute i kommunene.   

Vi jobber også med at så mange saker som mulig kan løses lokalt med kommunal tekniker. 

Totalt i 2022 (tom juni) har vi sendt ut deler og tilbehør i 823 saker til kommunene.  

Antall reparasjoner utført av teknisk avdeling har vært litt økende de siste 3 årene.  

 

Betjente brukere med opprettet reparasjonsoppgave 

(2022 tallene er tom august) 

2022 2021  2020  2019  

676  990  920  884  

  

Reparasjonsoppdragene er jevnt fordelt i fylket. Vi har ingen god statistikk som viser hvor 

mange reparasjonsoppdrag vi har utført ute i kommunene eller inne på 

hjelpemiddelsentralen. Tar vi utgangspunkt i hvilke type produkter som er fastmontert 

(heiser, omgivelseskontroll) og større hjelpemidler (senger) vil ca. 15% av 

reparasjonsoppdrag ha vært utført ute i kommunene. Ser vi på oppdrag som er registrert på 

ambulant servicebil utgjør dette ca. 20% mengden. Dette gir oss et anslag over hvor mange 

oppdrag vi reiser ut på, men vi klarer ikke å si noe om i hvilke kommuner vi har ambulert i.  
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9.5. Her bor tolkebrukerne våre 
 

 
Dette kartet viser hvor de som er registrert som brukere av våre tolketjenester bor i fylket. 

Kartet viser en «hotspot» i Trondheim, men at vi også har brukere fordelt i hele fylket. Det er 

ikke all tolking som foregår i nærheten av brukers bosted. Vi har også flere utdanningssteder 

i fylket hvor vi tolker utdanningsløp for studenter fra flere fylker.  

Ca. 25 % av tolking blir gjort via skjerm nå, ellers reiser tolkene ut dit det er behov for tolk. Vi 

må derfor planlegge for minst mulig tid i bil og mest mulig tolking  

 

 

 

9.6.  Reisevei fra kommunene ved alternative plasseringer av 
en eller 2 hjelpemiddelsentraler. 

 

Trøndelag er et langt fylke med 7 timer og 11 minutters kjøretid fra Røros til Leka. (til 

sammenligning er det 4 timer og 26 minutter fra Hol til Halden i Viken). 

Vi har sett på hvor lang reiseavstand det blir mellom hjelpemiddelsentralen og kommunene 

ved ulike lokasjonsvalg. Vi har sett på mulige lokasjonsvalg med en lokasjon og ulike 
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lokasjonsvalg med 2 lokasjoner. Disse har vi lagt inn i kartet for Trøndelag for å visualisere 

hvilke reiseavstander kommunene får ved ulike valg. For å beregne avstand i kjøretid har vi 

brukt NAF ruteplanlegger og søkt fra kommunenavn til kommunenavn.  

 

 Avstander hvis vi har kun en lokasjon og denne legges i Trondheim: 

 

 
 

  

 

Her er det de nordligste kommunene som får lengst reiseavstand. 
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 Avstander hvis vi har kun en lokasjon og denne legges til Malvik kommune: 

Her flyttes det grønne feltet litt nordover og får med seg deler av Innherred. 
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Avstander hvis vi har kun en lokasjon og denne legges til Stjørdal 

kommune: 

 
  

 

Her har vi fortsatt røde soner i nord. 
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Avstander hvis vi har kun en lokasjon og denne legges til Steinkjer kommune: 

  

 

 
 

 

 

Her flyttes de røde sonene til sørdelen av fylket. 
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Vi har også sett på ulike sammensetninger av å ha 2 lokasjoner hvor den ene er i Trondheim 

og den andre i norddelen av fylket. 

 

Avstander hvis vi beholder dagens lokasjoner:  

 
 

Vi har også i dag lang reiseavstand til de nordligste kommunene. 
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 Avstander hvis vi beholder Sandmoen og lokasjonen i norddelen blir på Steinkjer: 

 

 
  

 

Med en nordlig lokasjon på Steinkjer får ingen over 4 timers reiseavstand. 
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Avstander hvis vi beholder Sandmoen og lokasjonen i norddelen blir i Namsos: 

 

 

 Her får alle en reiseavstand innenfor 3 timer. 

 
  

 

 

Vi har også sett på hvor mange som har hjelpemidler gjennom Nav i hver kommune, og hvor 

stor prosentvis andel de utgjør av hjelpemiddelbrukerne i Trøndelag i 2022.Vi har satt dette 

inn i en tabell som viser prosentvis hvor mange som får ulike reiseavstander ved ulike 

alternativ. 

Vi har ikke sett på rene innbyggertall. Da hadde tabellen sett helt annerledes ut. F.eks. har 

Trondheim og Stjørdal til sammen nesten 50% av innbyggerne i Trøndelag, men bare 42,6% 
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av innbyggere som har hjelpemidler fra NAV. I Trondheim har ca. 9% av innbyggerne 

hjelpemidler, mens f. eks Tydal, Osen og Snåsa ligger på over 20%. 

 

  

Reiseavstand ved 
ulike alternativ inntil 1 t Inntil 2 t Inntil 3 t Inntil 4 t Inntil 5 t Inntil 6 t 

Trondheim 56,72 % 84,90 % 95,29 % 97,60 % 99,84 % 100,00 % 

Stjørdal 60,67 % 80,51 % 96,93 % 99,84 % 100,00 %   

Malvik 61,93 % 82,09 % 96,93 % 99,84 % 100,00 %   

Steinkjer 21,81 % 77,44 % 92,00 % 100,00 %     

Trondheim - Levanger 70,82 % 90,54 % 97,68 % 99,85 % 100,00 %   

Trondheim-Steinkjer 73,26 % 92,04 % 99,84 % 100,00 %     

Trondheim-Namsos 62,08 % 94,35 % 100,00 %       
 
 

10. Transportutgifter, reisekostnader, stordriftsfordeler på 
logistikkområdet 

 

10.1. Utvikling av transportkostnader 
Våren 2022 inviterte vi transportbransjen til å gi oss innspill til pågående utredningsarbeid i 

forbindelse med framtidig lokalisering. Dagens transportruter, varemengdelister (ut-/ 

innleveringer), adresselister til kommunale mottakssteder var vedlagt kunngjøringen i 

Mercell og følgende spørsmål ble stilt: 

1. Hvordan bør vi organisere frakt til/fra kommunene og evt. mellom lokasjonene? 

2. Ut fra transporthensyn bør vi da være lokalisert på ett eller to steder? Evt. hvor? 

3. Hvor er best mulig plassering av et lager og hva er merkostnaden (i prosent) i forhold 

til dagens to lokasjoner? 

4. Hvilke miljøhensyn, i forbindelse med gjennomføring av transporttjenester, tar deres 

firma i dag og hva anbefaler dere at vi tar med til neste anbudsrunde? 

5. Hva slags tanker har dere i forbindelse med transport og digitalisering? Ser dere noen 

konkrete muligheter? 

Vi mottok 5 interessemeldinger fra 5 ulike transportbedrifter og det ble gjennomført digitale 

møter med hver bedrift. I etterkant av disse møtene mottok vi 4 skriftlige innspill. 

Alle innspillene gir oss en unison anbefaling om å frakte hjelpemidlene i et lukket system 

(med egne biler) og ikke bruke samfraktprinsippet (sender med andre).  Dette begrunnes i 

både stor varemengde og at vareflyten (utlevering og innlevering) skjer begge veier på en og 

samme transportrute. 

For å nå ut med hjelpemidler til alle kommuner 1 gang pr uke kjøres det i dag 14 ulike 

transportruter med skapbiler som rommer minimum 17m3. Transportrutene er effektivt 

organisert etter vurdering om optimal kjøretid og maksimal leveringskapasitet for de bilene 

som er avtalt til oppdraget. 6 av disse 14 transportrutene skjer mot kommuner som har 

mottakssted i Levanger eller lengre nord i Trøndelag. Med utgangspunkt i samme 

kjøremønster vil hver av disse 6 rutene få en økt transporttid på 2 timer og 30 min dersom vi 

flytter all ut-/innlevering fra Levanger til Trondheim. 
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Tiden er beregnet ut fra kjøring tur/retur Trondheim – Levanger. Den ene veien for levering 

av varer og den andre veien med innlevering av brukte hjelpemidler.  

I dag har vi en avtale der vi betaler ca. kr 1.000, - pr time for mann og bil. Med disse tallene 

vil den årlige transportkostnaden øke med: 

6 transportruter x 2,5 timer x kr 1.000, - x 52 uker = kr 780.000, - 

Fra før er den årlige kostnaden på kr 4.200.000, -.  Dette med fører en økning på 18,5 %. Ett 

av innspillene angir en økning på 20-30%. 

 

Dersom endelig beslutning blir en løsning med en lokasjon med lager og en lokasjon uten, 

må det beregnes en økt transportkostnad mellom lokasjonene i forbindelse med 

utprøvninger med mer. Noe av behovet kan løses med å bruke transportrutene som går til 

eller forbi den lokasjonen som ikke har lager. Dersom dette utnyttes maksimalt, vil 

ekstrakostnaden reduseres til en kostnad som omhandler en «avstikker og stopp» fra 

hovedaksen. 

 

Ut fra transportfaglige vurderinger anbefaler bransjen følgende: 

“2 lokasjoner: Dagens løsning med Levanger og Sandmoen er den beste. Ingen ønsker en 

lokasjon som er lengre nord, men en aktør bemerker at uteområdet rundt 

Sykehuset/Levanger er trangt/utfordrende med større biler. 

1 lokasjon: Bransjen mener at lokasjonen bør ligge i nærheten av Trondheim. Dersom den 

legges til nordsiden av Trondheim, vil utfordringene med kjøre-/hviletidsbestemmelsene 

reduseres. 2 av innspillene angir Malvik/Sveberg som en optimal plassering.” 

 

Generelt står bransjen ovenfor utfordringer i forhold til miljøhensyn, miljøkrav og valg av 

bærekraftig energi. Vi er fremdeles tidlig når det gjelder utvikling av ulike alternativer. 

Usikkerheten, miljøkrav og kostnadsnivået medfører liten vilje til store investeringer. De 

investeringer som blir gjort må avskrives over kortere periode enn tidligere. 

 

Oppsummert: Når det gjelder transportkostnader vil disse øke med minst 18% dersom man 

velger ett lager kontra to hovedlager med ut- og innleveringer. I dag tilsvarer 18% ca. kr 

800.000, -  

 

 

10.2. Reisekostnader for leverandører: 
Reisekostnader som oppstår når vi kjøper tjenester fra leverandører av hjelpemidler havner i 

vårt regnskap som en MEHF-kostnad. Disse kostnadene er, i så måte, en del av våre 

driftskostnader og påvirkes i forhold til startsted for reisen. Våre rammeavtaler regulerer at 

utgangspunkt for slike reiser er adressen til den enheten som bestiller reisen. Dette 

framkommer av bestillingen. 

Dersom utgangspunkt for slike reiser endres fra to lokasjoner til en lokasjon vil også disse 

kostnadene øke. I dag ser vi at reisekostnadene i forhold til kjøp av tjenester på områdene 

service/reparasjon og installering utgjør ca. 25% av de totale tjenestekjøpskostnadene. 
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Med bare en lokasjon i Trondheim vil alle reisekostnader for oppdrag nord for Levanger øke 

med 2,5 timer + kilometergodtgjørelse. Oppdrag sør for Levanger vil ikke bli påvirket da 

avstanden fra lokasjon er den samme. Vi har ingen god statistikk som viser hvor mye/hvilke 

kommuner disse kostnadene henføres til. Et forsiktig anslag er at reiseutgiftene vil øke med 

ytterligere 5-10% dersom vi har kun en lokasjon. 

 

Oppsummert: Reisekostnader ved kjøp av tjenester vil øke med 5-10% dersom vi har kun en 

lokasjon. I dag kjøper vi reparasjons- og installasjonstjenester for ca. kr 8,8 mill. 7,5 % av 

dette utgjør 1 dag litt under kr 700.000, -. Det må jobbes med digital løsning, der det 

framkommer korrekt utgangspunkt for en reise, dersom vi fremdeles har 2 lokasjoner, men 

bare ett hovedlager. Da vil en slik løsning ikke gi økte utgifter for reisekostnader ved 

tjenestekjøp 

 

 

10.3.  Stordriftsfordeler innen lager og logistikk 
I 2019 ble det gjennomført en utredning som omhandlet fordeler/ulemper med 

sammenslåing av lager Levanger med lager Sandmoen. Rapporten fikk navnet «Framtidig 

lagerstruktur, NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag”. Arbeidet ble i stor grad gjennomført av 

konsulentfirma Sitma med S.E Grønland i spissen. Rapporten konkluderte den gangen med 

stordriftsfordeler innen redusert lager-/spesialareal og tilhørende driftskostnader. Dette 

inngår i denne rapporten som en del av husleieberegningen. Andre stordriftsfordeler er i 

forhold til administrasjon av ett lager og klargjøringsverksted kontra to lager. I 

utredningsrapporten var dette beregnet til 1 stilling, men etter hvert som driften utvikler seg 

vil det kunne tas ut som stordriftsfordeler tilsvarende ett til to årsverk. Det er ingen forhold 

som taler for en annen beregning i dag. I tillegg kan det oppstå noen mindre 

stordriftsfordeler på andre områder. Eksempler på dette er: 

- Mindre manuelle «huske-rutiner» for saksbehandlere/rådgivere som lager ordrer. I 

dag oppstår det flere utfordringer rundt å plukke varer som skal sendes motsatt 

lokasjon for utkjøring. Saksbehandlere/rådgivere må huske å skifte tilgangsroller i 

logistikkverktøyet utfra hvilket hovedlager (org 16 eller org 17) som betjener ulike 

kommuner med hjelpemidler. Dette henger sammen med organisering av faste 

transportruter. 

- Doble koordineringsroller av drift på teknisk verksted og lager. Det er vanskelig å si 

hvor mye denne fordelen vil utgjøre sett opp mot koordinering av flere ansatte og 

større mengdeoppgaver på ved et lager og verksted. 

 

Oppsummering: Et forsiktig anslag er at stordriftsfordelene vil, etter hvert, utgjøre 2 årsverk. 

I dag er gjennomsnittslønn for vårt lagerpersonell kr 500.0000-. Inklusiv sosiale kostnader (+ 

30%) beregnes derfor 1 stilling til kr 650.000, -. Totalt kan stordriftsfordelen utgjøre kr 

1.300.000, -.  
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10.4. Beregninger rundt husleie for ulike lokasjonsvalg: 
  

I dag leier NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag lokasjoner i Trondheim og Levanger. 

  

Dette er dagens utgifter pr år: 

  

Lokasjon Husleie Driftsutgifter 

Trondheim 8.183.769kr 2.956.090kr 

Levanger 2.432.343kr 1.186.782kr 

Totalsum husleie 10.616.112kr 4.142.872kr 

  

De samlede utgiftene til husleie og drift av hus er i 2021-tall på til sammen kr. 14.758.984. 

  

Lokasjon Trondheim er på 5.190 kvm. Pris pr kvm husleie er kr 1.577, og driftskostnadene er 

på kr. 570 pr. kvm. 

  

Lokasjon Levanger er på 2.323 kvm. Pris pr kvm er kr 1.047, - og driftskostnadene er kr. 510 

pr. kvm. Som følge av økt aktivitet og utfordrende infrastruktur i bygget kjøper vi pr. i dag 

gjenbrukstjenester for plasskrevende hjelpemidler som senger. I dag tilsvarer dette en årlig 

MEHF-kostnad ca. kr 400.000, - som ikke er tatt inn i tabellen. 

  

Anslag over framtidige leiekostnader: 

Dagens leie og driftspriser er lavere enn hva vi må regne med ved anskaffelse av nye lokaler. 

 I utregning av husleiekostnader ved framtidig leie av nye lokaler har Anders Føreland (NAV 

Hjelpemiddelsentral Agder) gitt oss tallgrunnlag, og har bistått oss i arbeidet, slik at vi har 

kunnet gjøre beregninger over mulige kostnader og areal. Vi presiserer at dette er anslag og 

at det å bygge nytt /leie brukte arealer ved et anbud både kan bli dyrere eller rimeligere. 

  

Trøndelag har i dag 131 kontorplasser (ref. data i Lydia) fordelt på 103 i Trondheim og 28 i 

Levanger. Framtidige husleiekostnader er stipulert til kr 2.400,- pr. kvm. 

Investeringskostnader er stipulert til kr 2.400, - pr. kvm. ved 2 nye lokasjoner og kr 2.000, - 

pr. kvm. ved etablering av ny 1 lokasjon. 
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Vi bruker NAV-normen på 23kvm pr. kontorplass i videre utregning. I dag har Trondheim 

15,9 kvm pr kontoransatt. I et reelt anbud/utbygging kan de reelle kvm pr kontoransatt 

legges lavere enn normen. Dette vil være avveininger som gjøres ut fra vurderinger av hvor 

stor del av arbeidstida de ulike gruppene bruker på arbeidsplassen. 

  

 

 

 

Ved etablering av 1 ny lokasjon 

Ved etablering av 1 lokasjon har vi tatt utgangspunktet i dagens areal på spesialrom på 

Sandmoen og lagt på 30%. Vi har ikke gått nøyaktig inn på beregningen, men tatt 

utgangspunkt i at både teknisk verksted, klargjøringsverksted, lager og mottak må økes for å 

håndtere økt mengde av varer. 

Resten av arealet er beregnet etter Nav-norm og antall kontoransatte. 

Totalarealet vil da bli 6618 kvm. 

  

Ved etablering av 2 nye lokasjoner 

Her har vi tatt utgangspunkt i dagens areal på begge lokasjoner. Endringene i forhold til 

dagens areal omhandler kontorareal (pga normkrav til kontorareal), og at vi har økt antall 

kvm på spesialrom i forhold til dagens areal i Levanger. 

Beregnet arealbehov er da satt til 5.769 kvm for lokasjon sør, og til 1876 kvm for lokasjon 

nord. Totalt beregnet arealbehov blir da 8.037 kvm. 

  

Ved etablering av en 1 større og 1 mindre lokasjon 

Her har vi tatt utgangspunktet i at lager, mottak, klargjøring og teknisk verksted er på 1 

lokasjon. Den større lokasjonen har fått beregnet en oppskalering av disse arealene. 

For kontorplasser har vi tatt utgangspunkt i dagens fordeling i kontoransatte mellom 

Levanger og Trondheim.  Ved den mindre lokasjonen er det også beregnet areal til 

utprøvingsrom, demorom, et mindre lagerareal og et mindre teknisk verksted. Beregnet 

areal for stor lokasjon er 5893 kvm og 1244 kvm for mindre lokasjon, totalt 7137 kvm for 

Trøndelag. 

  

Driftskostnader 

Vi har tatt utgangspunkt i de driftskostnadene vi har i dag, og brukt gjennomsnittet pr. kvm 

på den videre utregningen (kr 540,-). Tallene tar ikke hensyn til stordriftsfordel. 

Sammenligningen mellom 1 lokasjon og de andre alternativene vil derfor antagelig ha større 

avvik enn det som vises i utregningen.  

For 1 lokasjon er driftskostnadene beregnet til kr 3.573.720, - 

For 2 fulle lokasjoner er driftskostnadene beregnet til kr 4.339.980, -, 

For 1 større og 1 mindre lokasjon er driftskostnadene beregnet til kr 3.853.980, - 
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Investeringskostnader 

Vi har fått oppgitt en pris pr. kvm på 1 (2.000 kr pr kvm) og 2 lokasjoner (2.400 kr pr kvm). 

Disse benytter vi i utregningen. Tallene tar ikke hensyn til gjenbruk av utstyr eller hva en 

eventuell ny lokasjon har fra før. 

Vi kan gjenbruke en del utstyr fra Sandmoen og Levanger, men det er ikke før etter et anbud 

vi kan fastslå en nærmere sum.  

Ved gjenbruk av 1 eller 2 lokasjoner vil investeringskostnadene bli betraktelig lavere. 

  

For 1 ny lokasjon er investeringskostnadene beregnet til kr 13.236.000,- 

For 2 nye lokasjoner er investeringskostnadene beregnet til kr 19.288.800,- 

For 1 større og 1 mindre lokasjon er investeringskostnadene beregnet til kr 17.128.800,- 

  

Vi har ikke beregnet flyttekostnader ved at vi etablerer oss på en eller to nye lokasjoner. 

Erfaringsmessig vil det kreve mye ressurser i en periode, spesielt innenfor logistikk og 

teknikk. 

  

Beregnede kostnader i kr ved innleie av nye lokasjoner  

Alternativ

er 

Husleie Driftskostna

der 

Sum  Endring 

2022-2026 

Investerin

gs- 

kostnader 

1 lokasjon 15.9mill  3.6mill 19.5 mill  - 4.7mill 13.2mill 

2 

lokasjoner 

19.3mill 4.3mill 23.6mill  - 8.8mill 19.3mill 

1 stor og 

mindre 

lokasjon 

17.1mill 3.8mill 

 

21mill  - 6.2mill 18.4mill 

  

Alle nye alternativer vil gi oss atskillig større utgifter enn vi har i dag. Investeringskostnader ved ny 

anskaffelse er også høye. 

  

   

 Gjenbruk av lokasjoner. 

Vi kan gjenbruke dagens lokasjoner slik de står. Dette forutsetter at vi kan få en ny langsiktig 

kontrakt med sykehuset i Levanger. Dette må eventuelt også være del av en anbudsprosess 

ifølge Tore Lynau ved NAV Eiendomsseksjon. 

Gjenbruk av lokaler vil sannsynligvis ikke gi store økte utgifter i husleie og driftsutgifter, men 

vi må regne med noen investeringskostnader for å oppgradere lokalene i Levanger 
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Vi kan også gjenbruke Sandmoen, og gjøre innleie av en ny komplett lokasjon i nord. 

Utgiftene ved Sandmoen blir da videreført slik de er, mens vi har beregnet hva det vil koste 

med husleie, drift og investeringer ved nytt innleie i norddelen av fylket. 

 

Lokasjon Husleie Driftsutgifter Sum Investeringskostnad

er 

Trondheim 

(gjenbruk av 

Sandmoen) 

8.2mill kr 3mill kr 11.2mill kr Kr 0,- 

Nye komplette 

lokaler nord i 

fylket 

4.9mill kr 1.1mill kr 6mill kr 3.8mill kr 

Totale utgifter 13.1mill kr 4.1mill kr 17.2mill kr 3.8mill kr 

 

 

Vi har også sett på hva det vil koste oss å bygge ut Sandmoen til å bli en større lokasjon og ha 

innleie av en mindre lokasjon. 

 

I stedet for å bare gjøre teoretiske beregninger har vi her fått huseier til å gi et uforpliktende 

anslag over hva å utvide lokasjon Sandmoen til å håndtere lager, mottak, klargjøring og 

teknisk verksted for Trøndelag kan koste. 

Anslaget vi har fått inneholder en utvidelse på ca. 1.000 kvm, og inneholder utvidelse av 

lager (+ mesanin), teknisk verksted og mottak. Det er også stipulert 180 kvm kontorlokale i 

anslaget. 

Dette forslaget fra huseier inneholder flere kvm enn det vi har beregnet at vi har behov for i 

ny større lokasjon. Lokalene på Sandmoen blir ved huseiers forslag utvidet til 6253 kvm. Vi 

kan ved reelle forhandlinger gå ned på areal (f.eks. droppe mesanin og spare 200.000kr pr. 

år). 

Ny husleie er ved huseier forslag til utbygging stipulert til kr. 10.3 mill kr, som gir en økning 

på 2.1 mill.kr i forhold til dagens husleie på Sandmoen.  

Alternativer Husleie Driftskostnader Sum Investerings- 

kostnader 

Sandmoen utbygd til 6253 

kvm, kr: 

10.3mill kr 3.4 mill kr 13.7mill kr 2.mill kr 

Ny mindre lokasjon 1244 

kvm, kr: 

3mill kr 

 

0.7mill kr 

 

3.7mill kr 

 

2.5mill kr 

 

Total husleie kr.: 13.3mill kr 4.1mill kr 17.4mill kr 4.5mill kr 
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11.  HR – utgifter ved omstilling, hvordan ulike valg vil påvirke 
kompetansetap/ rekrutteringsmuligheter 

 

For å se på hva eventuell flytting av arbeidssted kan medføre av konsekvenser vil vi først 

beskrive dagens organisasjon og lokasjon. 

Organisering i dag 

Modellen under viser vårt organisasjonskart hvor vi også har satt inn hvor ansatte har sitt 

oppmøtested de fleste dager, og vi har lagt inn farger for å gruppere ulike forhold ved 

stillingene. Det er antall ansatte som er oppgitt i de ulike gruppene, ikke antall årsverk. 

Totalt har vi 122 faste ansatte med arbeidssted i Trondheim, 38 fast ansatte med 

arbeidssted på Levanger, og en ansatt som arbeider 50 % på hver av lokasjonene. Det er kun 

de fast ansatte som er lagt inn i antallet. I tillegg til disse kommer våre lærlinger og en VTO-

stilling. Lærlingenes kontrakter vil være ferdige før en eventuell flytting i 2026. De er derfor 

ikke med i oversikten. Vi har lærlinger innen følgende fagretninger: kontor, 

industrimekaniker, materialforvaltning og IKT. Det er også 4 stillinger ledig hvor noen har 

sluttet i år, og hvor vi foreløpig ikke har rekruttert nytt personell. 

 

Totalt arbeider 94 av våre ansatte på hjelpemiddelområdet. Av disse har 62,5 arbeidssted i 

Trondheim, og 31,5 på Levanger. 

Lokasjonsuavhengige 

grupper 

De lyseblå gruppene er fellesfunksjoner og stillinger som ikke er 

brukernære, og som av den grunn kan fungere fra begge 



 

41 
 

lokasjonene. Pr. i dag har 20 av disse arbeidssted i Trondheim, og 

7 på Levanger. 

 

Lokasjonsavhengige 

grupper 

Lager, teknikk og mottak brukt/gjenbruk er markert med mørkere 

blå farge. Teknisk ordrekontor regnes også inn blant disse 

ettersom de med stor fordel er samlokalisert med teknisk verksted 

og lager. Disse gruppene er avhengige av å utføre sitt arbeid på 

lokasjon(ene).  

Pr. i dag har 20 av disse sitt arbeidssted i Trondheim, og 12 på 

Levanger.  

 

 

Rådgiving Rådgivingsgruppene er de som møter brukere inne på sentralen, 

eller som er ute på brukernes arenaer for utprøvinger.  

Pr. i dag har 22,5 av de som arbeider med rådgiving på 

hjelpemiddelområdet arbeidssted i Trondheim, og 12,5 på 

Levanger. (Desimalen for disse gruppene kommer av at en ansatt 

har arbeidsplass både i Trondheim (50%) og på Levanger (50%)). 

Bilsenter Midt-

Norge 

 

Vi har 15 ansatte som arbeider på bilområdet. Det er bestemt at 

disse skal være samlet med ulike yrkesgrupper.   

De er angitt med egen farge ettersom de opererer i et område som 

også innbefatter deler av Innlandet, Møre og Romsdal og Nordland. 

De er lokasjonsavhengige ettersom de er avhengig av bilhallen for 

sine utprøvinger. Alle ansatte for Bilsenter Midt-Norge er samlet på 

lokasjonen I Trondheim. 

 

Totalt har vi 45 ansatte som jobber på tolkeområdet. 40 av disse arbeider ut fra arbeidssted 

Trondheim, og 5 arbeider ut fra arbeidssted Levanger. 

Tolk Tolkeformidling Tolkene våre er i stor grad ute på brukernes arenaer for å tolke, 

og bør derfor ha sin lokasjon nærmest der tolkeoppdragene er. 

Det er av den grunn en klar fordel at vi har tolker både i nord-

delen og sør-delen av fylket. Dette for å minimere kjøretid 

mellom oppdrag, og kjøring inn til enheten når man har 

kontortid (forberedelser mm.).  

Pr. i dag har 32 av disse sitt arbeidssted i Trondheim, og 4 på 

Levanger.  

Tolkeformidlingen bør være nær tolkene.  Pr. i dag har 8 av 

disse arbeidssted i Trondheim, og 1 på Levanger.  
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Ledelse og stab. Lederne er markert som lokasjonsuavhengige, da de møter på begge 

lokasjoner selv om de arbeider ut fra en lokasjon. Bilsenterleder er lagt til Trondheim.  

 

Demografi 

Av dagens 161 ansatte er 27 stk. over 60 år. Av disse er 19 ansatt i Trondheim, hvorav 4 er 65 

år eller eldre. På Levanger er 8 av de ansatte over 60 år, hvorav 2 er over 65 år.  

Det er 32 fast ansatte som er under 40 år. Det er 44 ansatte i 40-årene, og 58 ansatte er i 50 

årene.  

 

Ansattes bosted 

Vår viktigste ressurs er de ansatte. Å ha et arbeidsmiljø som legger til rette for et godt 

samspill mellom mennesker, teknologi og data vil være avgjørende for å kunne lykkes med å 

gi gode tjenester til våre brukere også i framtida. Digitalisering kan effektivisere mange 

oppgaver, men vi vil fortsatt være avhengig av de ansattes kreativitet, ferdigheter og 

samhandlingskunnskap for å skape de gode tjenestene. Kompetansen som trengs for å løse 

våre oppgaver bygger på mange ulike fag, men er også for en stor del erfaringsbasert og 

tilegnet i samarbeid med andre på arbeidsplassen. 

Å flytte arbeidsplassen slik at ansatte får lengre reisevei vil utgjøre en risiko for at ansatte 

velger å søke seg andre jobber for å få en hverdag med mindre reisebelastning. Mister vi 

mange ansatte samtidig kan det utgjøre en stor risiko for kvaliteten på våre tjenester i en 

overgangsperiode. Rekruttering og opplæring av nye ansatte utgjør også en stor kostnad. 

Kartet nedenfor viser med lysegrønne markeringer hvor de ansatte bor i dag, med Steinkjer 

og Orkanger som de ytterste bostedsadressene. Tallene i blått viser hvor mange fra lokasjon 

Levanger som bor i disse kommunene, og de røde tallene viser hvor ansatte fra lokasjon 

Trondheim bor.  
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Ekstrakostnader forbundet med «Særavtale om økonomiske vilkår ved endret 
tjenestested». 
 
Reiseutgifter ved flytting av tjenestested. 

Alle ansatte vil ha krav på å få dekket inntil 3500,- i reiseutgifter de to første årene dersom 

arbeidsplassen flyttes. Dette vil også gjelde for de som får mindre reisekostnader for å 

komme seg til jobb enn de har i dag. De ansatte kan kreve å bruke egen bil hvis de ønsker 

det, selv om offentlig kommunikasjon kunne vært rimeligere. Dette vil kunne medføre 

betydelige utgifter i en 2-årsperiode. 

De ansatte har rett og plikt til å følge oppgaver til ny lokasjon, men plikten til å følge med 

forutsetter at oppgavene ikke flyttes lengre enn det som ligger innenfor «daglig 

pendleravstand». Daglig pendleravstand er definert til: 

• Reisetid på inntil 1 time og 45 min én vei fra bopel til nytt arbeidssted vil ligge 

innenfor «daglig pendleravstand».  

• Tilleggsfaktorer som skal vurderes: 

• Transportmuligheter – frekvens og avgangs- og ankomsttider 

• Distanse 



 

44 
 

• Reisekostnader 

• Særskilt krevende og dokumenterte sosiale forhold, f.eks. helsemessige 

forhold eller særskilte omsorgsforpliktelser. 

Tilleggsfaktorene vektlegges sterkere jo nærmere man er en reisevei på 1 time og 45 min. 

Dekning av flytteutgifter kan være aktuelt for de som faller utenfor «daglig pendleravstand» 

og må også tas med i betraktning som mulig omstillingskostnad. 

Sluttvederlag er også et virkemiddel i Statens særavtale som skal drøftes med tillitsvalgte 

ved oppstart av den enkelte omstillingsprosess. Sluttvederlag kan tas i bruk for ansatte som 

har mer enn ett års ansettelse i virksomheten. Sluttvederlaget tilsvarer en månedslønn for 

hvert faktisk tjenesteår i staten, men ikke lavere enn 6 måneders lønn og maks 12 måneders 

lønn. 

 

Muligheter for hybrid arbeidshverdag    

Hybrid arbeidshverdag, med veksling mellom oppmøte på arbeidssted og hjemmekontor, 

kan dempe ulempene ved eventuelt lengre reiseavstand til arbeidssted enn i dag. Ved 

nedstenginger under pandemien var det kun ansatte ved lager, mottak og teknisk verksted 

som var daglig til stede på lokasjonene. Det er kun de ansatte ved disse gruppene som har 

liten mulighet for å kunne ha en hybrid arbeidsdag.  

At de ansatte i stor grad jobber hjemmefra, har ikke vært en ønsket situasjon hos oss etter 

gjenåpning fra pandemien. Vi ønsker at arbeidsplassene skal være levende treffpunkt for 

faglig og sosial samhandling. NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag har derfor i dag lagt seg på 

en generell linje hvor vi ønsker at de ansatte skal være mer til stede på jobb enn på 

hjemmekontor. Dette skal evalueres i november 2022.   

Mange møter i organisasjonen og faglige diskusjoner foregår likevel på Teams ettersom vi er 

fordelt på to lokasjoner. Å øke bruken av hjemmekontor er en mulighet som kan dempe 

ulemper ved flytting av lokasjon, men stort omfang av bruk av hjemmekontor må veies opp 

mot andre hensyn.  

   

Rekrutteringsmuligheter  

Det har generelt vært gode rekrutteringsmuligheter både i Levanger og i Trondheim. 

Levanger rekrutterer fra et nedslagsfelt fra Steinkjer til Stjørdal, og Trondheim har et stort 

felles arbeidsmarked med kommunene rundt.   

Muligheter for rekruttering på steder vi ikke har erfaring fra er kun antagelser som ikke kan 

tillegges særlig vekt.  Vi regner med at Steinkjer vil kunne rekruttere fra alle 

Innherredskommunene. Namsos har et mindre omland og lengre reisevei til andre større 

befolkningssentre, så her er antagelig rekrutteringsgrunnlaget noe tynnere enn på 

Innherred. En lokasjon i Malvik vil kunne rekruttere ansatte også fra Stjørdal og fra 

Trondheim. Stjørdal vil trolig kunne rekruttere fra Levanger, Malvik og fra Trondheim.   
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12. En samlet drøfting rundt ulike valg 
Denne drøftingen er det ledergruppen ved Nav Hjelpemiddelsentral Trøndelag som står for.  

Oppgaven med å veie de ulike mulighetene vi har opp mot hverandre er en balansegang 

mellom ønsker og ambisjoner for tjenesten, og de muligheter de økonomiske rammene gir 

oss. Allerede i dag har vi økonomiske utfordringer med å få rekruttert nye ansatte når noen 

slutter. Vi har nå 4 ledige stillinger som vi trenger å rekruttere inn i for å opprettholde 

tjenestenivået, men som vi av budsjettmessige årsaker ikke kan ansette i slik det ser ut nå. Vi 

har heller ikke fått signaler om at økt husleie som følge av behov for nye lokaler vil bli 

kompensert. I denne situasjonen er det klart at økonomiske hensyn vil veie tungt i våre 

vurderinger. 

 

Når vi ser på prisoverslagene vi har for nye lokaler ser vi at alle gir så stor økning i pris at det 

ville gitt store økonomiske konsekvenser for driften framover å binde opp så store deler av 

driftsbudsjettet i økt husleie.  

 

Når det gjelder muligheten for å plassere en samlet ny lokasjon i Malvik eller i Stjørdal ville 

dette ikke vært funksjonelt for tolketjenesten vår. Mange tolkeoppdrag er i nærheten av 

Trondheim sentrum. Med en plassering lenger ut fra Trondheim sentrum enn dagens 

lokasjon på Sandmoen, ville tolkene våre i større grad måtte jobbe ut fra hjemmekontor, og 

ha mindre muligheter til å møtes fysisk og være en del av fagmiljøet på 

hjelpemiddelsentralen. Det samme gjelder for tolkene som i dag har arbeidsplass på 

Levanger, som i enda større grad måtte jobbe ut fra hjemmekontor hvis vi samler oss i 

Malvik eller i Stjørdal. 

 

Å plassere en ny samlet lokasjon på Stjørdal ville gitt oss økte transportkostnader av 

hjelpemidler til Trondheim og Malvik ettersom de i dag henter sine hjelpemidler direkte fra 

vårt lager på Sandmoen. Dette utgjør ca. 40 % av våre leveranser i dag. 

Det samme kan gjelde ved en plassering i Malvik, selv om det er mer sannsynlig at de ville 

hente hjelpemidler derfra. 

Omstillingskostnadene med å flytte alle ansatte til et nytt sted ville vært svært store, og det 

er en risiko for kompetanseflukt fra begge lokasjoner. Investeringskostnadene vil også være 

store ved flytting av alt til et nytt sted. 

Muligheten for å legge hele hjelpemiddelsentralen samlet til en ny lokasjon i Malvik eller i 

Stjørdal faller av disse hensynene helt ut fra den videre drøftingen. Dette til tross for at vi ser 

at en eventuell samling til en lokasjon burde vært på et helt nytt sted. 
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For å begrense husleieøkning framover sitter vi derfor igjen med 4 ulike valg: 

 

1. Å fortsette med Sandmoen slik den står i dag og forsøke å få utvidet leieavtalen med 

Levanger Sykehus med 10 år gjennom anbudsrunde. 

2. Å fortsette med Sandmoen slik den står i dag og leie en ny komplett lokasjon i 

norddelen av fylket. 

3. Å bygge ut Sandmoen til å samle hovedlager, klargjøring for gjenbruk og teknisk 

verksted, og å leie inn lokaler til andre tjenester i norddelen av fylket 

4. Å bygge ut Sandmoen til å romme alle tjenestene for hele fylket. 

 

Det er disse 4 alternativene vi tar med oss videre. Alle disse alternativene vil gi oss lavere 

husleie og driftsutgifter enn det å anskaffe kun nye lokaler. For investeringskostnader utgjør 

det en enda større forskjell å gå for gjenbruk av lokaler. 

 

 

Fordeler og ulemper med å fortsette med de lokasjonene vi har i 
dag. 
Vi vet ikke om dette er et reelt alternativ, da vi ikke har noen opsjon utover 2026 i 

nåværende leieavtale på Levanger. Dette er et alternativ som vi eventuelt må forhandle med 

Sykehuset Levanger gjennom en åpen anbudskonkurranse. 

Med tanke på brukernærhet vil dette opprettholde dagens situasjon. Vi når i dag ut til 90,5 % 

av alle brukerne innen 2 timer.  

 

Når det gjelder logistikk er ingen av lokasjonene rustet for lager og gjenbruk med tanke på 

brukerveksten vi har skissert framover. På lokasjon Levanger har vi i dag ikke plass til 

gjenbruk av senger, og vi kjøper i dag tjenester for kr. 400.000 pr. år for å gjenbruke senger i 

norddelen av fylket. På Sandmoen er det allerede knapt med plass til varemottak, 

returmottak og klargjøring av hjelpemidler for gjenbruk. På lager Sandmoen er det bedre 

plass, og det er mulig å sette inn en mesanin hvis det er behov for utvidelser. Vi er usikre på 

behovet for lagerkapasitet framover, - om noen hjelpemidler kan bli sendt ut direkte til 

kommunene i framtida, men behovet for plass til gjenbruk vil med stor sannsynlighet øke. 

På lokasjon Levanger er det også trangt å komme til med større biler, og det er også HMS-

utfordringer knyttet til kassasjon av hjelpemidler. 

 

Å opprettholde de lokasjonene vi har gir lavest risiko for tap av kompetanse og ingen 

omstillingskostnader, men vi må regne med noen bygningsmessige tilpassinger for å imøtegå 

plassproblemene som er beskrevet ovenfor.   

Dette er med stor sannsynlighet det rimeligste alternativet med hensyn til husleie, da vi har 

gunstige husleier på begge lokasjoner i dag.  

En ulempe med å fortsette med dagens lokasjoner er at det er mer utfordrende å utvikle 

enhetlige tjenester i hele fylket, og å få brukt ressursene godt på tvers av lokasjonene på en 
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del områder. Dette gjelder særlig på lager og teknisk verksted hvor vi ikke får utnyttet mulige 

stordriftsfordeler. På stedsuavhengige fagområder har dette vært lettere å få til, men dette 

må det fortsatt jobbes med framover. 

 

 

2. Fordeler og ulemper ved å fortsette med Sandmoen slik den står i dag og bygge en ny full 

lokasjon i norddelen av fylket. 

Her vil mye være likt med alternativ 1, men det vil gi oss en dyrere husleie. Lokalene vil da 

være bedre rustet for framtida i norddelen av fylket enn ved gjenbruk av dagens lokaler. 

Omstillingskostnadene og mulig tap av kompetanse vil avhenge av hvor i norddelen av fylket 

en ny lokasjon blir lagt. Dette diskuteres for seg under eget punkt. 

 

 

3. Fordeler og ulemper ved å bygge ut Sandmoen til å håndtere lager, klargjøring for 

gjenbruk og teknisk verksted, og å leie lokaler til øvrige tjenester i norddelen av fylket. 

Dette alternativet vil gi en brukernærhet tilsvarende alternativ 1 og 2. Brukerkonferansen 

ønsket også å ha lager på 2 lokasjoner, men vi mener vi kan løse behovet for tilgang på 

hjelpemidler og deler ved å utnytte hyppig transport mellom lokasjonene. I tillegg kan vi 

organisere framskutte lager for kritiske hjelpemidler/deler. 

I de ansattes gjennomgang var det samling av lager og gjenbruk som ble diskutert. Her kom 

det fram at teknisk verksted var avhengig av å være sammen med lager. Vi ser at dette er 

nødvendig, og har derfor også tatt med teknisk verksted inn sammen med lager og gjenbruk 

når vi drøfter å legge også dette til en lokasjon. 

Det å ha lager, klargjøring for gjenbruk og teknisk verksted samlet på et sted vil være en 

fordel med tanke på stordriftsfordeler.  

Vi vil kunne få en bedre lageroversikt, færre feilkilder, bedre koordinering og mer effektiv 

ressursbruk for alle ansatte på hjelpemiddelområdet. 

Utfordringene kan være mangel på nærhet til lager for ansatte på lokasjonen uten lager. 

Ansatte kan for eksempel ha behov for tilgang til lager ved vurdering av gjenbruksutstyr og 

ved uforutsette behov i en utprøvingssituasjon. Noe av dette kan løses med mer tilgjengelig 

utprøvingsutstyr på lokasjonen uten lager, mer digital samhandling ved vurdering av 

gjenbruksutstyr, samt å benytte transporten som går forbi lokasjon nord. 

Vårt dataverktøy (Oebs) er mer hensiktsmessig med alt på en lokasjon.  

Ved å bygge ut på Sandmoen kan vi tilrettelegge lokalene for mer effektiv klargjøring og 

lagerhold enn det vi har i dag. 

 

Vi kan risikere å miste kompetansen ved teknisk verksted og lager ved lokasjon nord hvis 

denne løsningen velges. På andre områder er det større sjanse for å beholde kompetanse, 

avhengig av hvor lokasjon i nord blir lagt. Vi får omstillingskostnader knyttet til de ansatte 

ved lager og teknisk verksted på Levanger i dag. 
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Dette alternativet gir oss begrensede investeringskostnader sammenlignet med å anskaffe 

helt nye lokaler. 

Det kan av de skisserte husleie- og driftskostnadene se ut som om denne løsningen kan bli 

minst like dyr som å ha to fulle lokasjoner. Her har vi gjort dette alternativet urett ved at det 

er tatt med mer i det foreslåtte anslaget fra huseier, enn om vi hadde gjort rene beregninger 

ut fra minstekrav slik vi har gjort for andre alternativ. 

 

Vi får økte transportkostnader for frakt av hjelpemidler ved å samle alle transportruter ut fra 

et sted. Reisekostnadene, både for brukerne og ansatte, vil være som i dag.  

Den største fordelen ved en slik løsning er å kunne dra nytte av stordriftsfordeler på 

logistikkområdet og for teknisk verksted, og dette er viktig med tanke på den forventede 

brukerøkningen. Dette kan kanskje også bli et første steg på veien med å prøve ut å samle 

lager og gjenbruksenheter på hjelpemiddelområdet på nasjonal basis.  

 

4.Fordeler og ulemper med å samle alle tjenestene på Sandmoen. 

På punktet fysisk brukernærhet, og også kommunenærhet, svarer dette alternativet ikke på 

de tydelige signaler vi har fått fra både brukerorganisasjonene og kommunene som ønsker 

at vi skal være på 2 lokasjoner. En lokasjon i Trondheim når 84,9 % av dagens 

hjelpemiddelbrukere innen 2 timer med bil. Til tross for at mye kan løses digitalt er det 

fortsatt behov for fysiske møter, enten ved at vi reiser ut, eller at bruker/kommune reiser 

inn til oss.  

Tolkene vil ha store utfordringer med å reise ut fra kun en lokasjon, og de som betjener 

norddelen av fylket ville i praksis blitt henvist til å jobbe ut fra hjemmekontor. 

 

Det vil være en fordel å drifte kun ett lager og å ha gjenbruk/tekniske verksted på ett sted 

som drøftet under punkt 3. Her vil også alle faggrupper være samlet og ha tilgang til lager. 

 

Det vil være stor fare for kompetanseflukt fra de som i dag er ansatt på lokasjon Levanger. Vi 

kan miste mye verdifull kompetanse ved å velge denne løsningen. Å flytte inn til en annen 

lokasjon er ikke det samme som å flytte sammen til en ny lokasjon, som ville vært det 

gunstigste om vi skulle samlet oss. 

For kompetansedeling og fleksibilitet i arbeidsfordeling i faggruppene kan det være en fordel 

å være samlet, men samtidig sier Hot 25 at vi skal utvikle nasjonale fagmiljø. Det gjør at 

behovet for å være samlet for egen kompetanseutvikling ikke kan være et avgjørende 

argument, da mye kompetansedeling kan skje på digitale plattformer.  

 

Vi har ikke hentet inn priser på hva det ville kostet oss i husleie å utvide Sandmoen til å 

romme hele tjenesten. Når vi ser på anslaget vi har fått for å utvide Sandmoen, og legger til 

utgifter til en ny mindre enhet i norddelen, tror vi ikke det vil være store økonomiske 

forskjeller på alternativ 3 og 4. 
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Transport/reisekostnader vil gi økte kostnader ut fra ett sted, men stordriftsfordeler kan 

utligne dette. 

Å flytte alle ansatte fra Levanger til Sandmoen vil gi store omstillingskostnader 

 

 

Valg av lokasjon i nord: 

Dagens løsning med å ha lokasjoner i Trondheim og i Levanger gir 90,5% av brukerne våre 

inntil 2 timer reisetid med bil inn til oss. Tilsvarende tall for Trondheim og Steinkjer er 92%, 

og for Trondheim og Namsos 94,3%. 

 

Om vi legger en nordlig lokasjon til Namsos vil brukere fra Levanger, kanskje også fra Verdal 

kommune og sørover få kortere reisevei til Trondheim. Dette gjør at en uforholdsmessig stor 

andel av brukerne (over 80%) vil få raskere reisevei til den sørlige lokasjonen. Dette gjør det 

vanskeligere å få til en god fordeling av personell mellom enhetene. Å legge en nordlig 

lokasjon til Namsos vil også med stor sannsynlighet føre til at vi mister det meste av 

kompetansen som er bygd opp i Levanger. Rekruttering av ny kompetanse er vi også usikre 

på her, og logistikk og samhandling mellom lokasjonene vil være kostnadsdrivende. Namsos 

vurderes derfor som uaktuell lokasjon.  

 

De fleste i brukerkonferansen ønsket å legge en nordlig lokasjon til Steinkjer. Når det gjelder 

et valg mellom Steinkjer og Levanger gir Steinkjer kortere reisevei for Namdalsregionen, 

mens Stjørdalingene da vil få kortere reisevei til Trondheim.  

Å legge en lokasjon til Steinkjer vil gi omstillingskostnader for alle ansatte på lokasjon 

Levanger, og gi økt risiko for å miste kompetanse.  

Logistikkmessig vil Levanger være å foretrekke da flere transportruter vil passere dersom 

lager legges til Sandmoen. Avstanden mellom Steinkjer og Levanger er så liten at et 

eventuelt anbud vil kunne avgjøre hvor vi lander. Ved lik pris vil Levanger være å foretrekke. 
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13.   Anbefaling 
Ledergruppa anbefaler at vi går videre med alternativ 3, som innebærer at vi forlenger 

kontrakten på Sandmoen og utvider lokalene her til å romme hovedlager, plass til klargjøring 

for gjenbruk og teknisk verksted for hele Trøndelag. 

I norddelen av fylket leier vi inn lokaler som skal romme rådgivingstjenester og ikke-

stedbundne tjenester hvor vi har ansatte på Levanger i dag. Vi skal også ha gode 

utprøvingslokaler, delelager, demolager, og noen tekniske tjenester. Hva vi konkret må ha på 

plass må utredes videre sammen med de ansatte i forkant av en anbudsprosess.  

Vi anbefaler en åpen anbudsprosess for lokaler i aksen Levanger - Steinkjer, der kort avstand 

til nåværende lokaler på Levanger vil bli vektet da det gir lavere risiko for kompetansetap og 

kan gi lavere omstillingskostnader. Levanger er også en fordel i forhold til transport og fysisk 

samhandling mellom lokasjonene. 

Vi mener dette alternativet ivaretar både brukernærhet for tjenestene og effektiv bruk av 

ressurser, og at det er denne løsningen som best ivaretar å gi raske, fleksible og tilpassede 

tjenester til innbyggerne i Trøndelag også i framtida. 
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	2. Bakgrunn for prosjektet 
	Det ble gjort et større utredningsarbeid i 2018 rundt valg av lokasjoner for NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag. En prosjektgruppe ledet av Kristina Waksvik leverte våren 2018 en rapport som det videre arbeidet kan bygge på. Anbefalingene fra prosjektgruppen var delt; en hjelpemiddelsentral/organisasjon fordelt på to lokasjoner, eller en hjelpemiddelsentral/organisasjon på en lokasjon. Direktør for Hjelpemidler og Tilrettelegging (HOT), Liv Welde Johansen, konkluderte med en hjelpemiddelsentral/organisasjon 
	 
	Hva som konkret skulle legges til de to lokasjonene skulle jobbes videre med fram mot oktober 2018 av en lokal prosjektgruppe ledet av avdelingsdirektør Frode Selbo. Dette opplevdes som en for stram tidsplan til å få tatt gode beslutninger, og avgjørelsen ble i Livs ledermøte 16.08. 2018 omgjort til at vi skulle “ta stilling til lokasjon etter tjeneste- og organisasjonsutvikling”. Avdelingsdirektør ble gitt fullmakt til å beslutte lokalisering. I ny prosjektrapport levert 1.oktober 2018 ble det i hovedtrekk
	Husleieavtalen på lokasjon Levanger gjelder til 1. mars 2024, med gjensidig opsjon om forlengelse til mars 2026. Lokasjon Sandmoen har husleieavtale til 1. april 2026, med opsjon om forlengelse med 5+5 år. 
	Det må besluttes i 2022 hvor NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag skal holde hus fra 2026 for å få god nok tid til anbuds- og byggeprosesser. 
	 
	 
	3. Mandat 
	Hele mandatet er vedlagt rapporten (vedlegg nr. 1). Kort oppsummert skal prosjektet utarbeide et innsikts- og beslutningsgrunnlag som gjør at direktør for NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging, Liv Welde Johansen, kan fatte en beslutning om plassering av lokaler for NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag fra 2026. 
	NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag skal fortsette å være en organisatorisk enhet. Målet er å beskrive i hvilke områder hjelpemiddelsentralen bør ha lokaler for at det skal gi gode tjenester til innbyggerne i Trøndelag med hensiktsmessig bruk av ressurser. Målbildet for 2025 utarbeidet av NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging legges til grunn for retningen vi skal utvikle oss i, bla med å utvikle en nasjonal tjeneste med felles nasjonal identitet og kultur. Tjenesteopplevelsen, - hva som gir gode og effektive t
	Som forventet i mandatet er de ansatte, kommunene og brukerne tatt med på råd. Mandatet etterspør også hjelpemiddelstatistikk, demografi med framskrivninger av antall brukere, økonomiske overslag for ulike valg, analyser som gjelder drift og logistikk, og en analyse rundt HR- spørsmål. 
	Innsikt- og beslutningsgrunnlaget har som mål å beskrive geografisk område hvor hjelpemiddelsentralen bør ha lokaler for at den skal gi raske, fleksible og tilpassede tjenester til innbyggerne i Trøndelag med hensiktsmessig bruk av ressurser. Rapporten med anbefaling kan danne grunnlag for kommende innleieprosesser etter “Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor”. 
	 
	 
	4. Prosjektorganisering 
	 
	Direktør Liv Welde Johansen er prosjekteier og mottaker av rapporten. 
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	5. Gjennomføring av prosjektet 
	Mandatet ble mottatt fra styringsenheten i mars 2022 og en milepælsplan ble lagt etter dette. Hele perioden fram mot september 2022 er brukt til å framskaffe et innsiktsgrunnlag å gjøre vurderinger og en anbefaling ut fra. 
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	Brukerrådet har også vært medvirkende i utformingen av prosjektet. De ønsket at det skulle opprettes en referansegruppe bestående av andre medlemmer enn brukerrådet.  De ønsket også at en brukerkonferanse skulle gjennomføres etter at det meste av innsiktsarbeidet var ferdig, slik at de hadde konkrete fakta å diskutere ut fra. Brukerkonferansen ble gjennomført på Stjørdal 25.august 2022 der 23 deltakere fra organisasjonene deltok. Et referat fra konferansen ligger inn under punkt 5. Både SAFO og FFO har for 
	 
	Referansegruppa har gjennomført 5 møter i perioden 5.april -22 september 2022. Referansegruppas oppgave har vært å kvalitetssikre at vi stiller de rette spørsmålene til kommunene og til brukerne, slik at vi får fram den informasjonen som er viktig for å belyse hvordan lokasjonsvalg kan påvirke tjenesteopplevelsen. De har også kvalitetssikret referater fra kommuneundersøkelsen og fra brukerkonferansen som de deltok på i tillegg til sine egne møter. 
	 
	Prosjektgruppa har hatt jevnlige møter for å diskutere og komme med innspill til kunnskapsgrunnlaget etter hvert som arbeidet har gått framover.  
	 
	Informasjon til alle ansatte underveis har vært ivaretatt ved at status og framdrift i utredningen har vært tema på alle digitale allmøter (ca. 1 gang pr mnd.), og ved at skriftliggjøring av deler av kunnskapsgrunnlaget har vært lagt ut på Teams tilgjengelig for alle etter hvert som det ble ferdig. Anbefaling i rapporten blir bekjentgjort for alle ansatte på digitalt allmøte 30. september etter at den er sendt inn til direktør Liv Welde Johansen. Hele rapporten blir da også lagt tilgjengelig på Teams for al
	 
	Ledergruppa har deltatt med representanter i prosjektgruppa, og mye av arbeidet med kunnskapsgrunnlaget har vært fordelt på flere av lederne. Selve diskusjonene rundt anbefaling har vi bevisst utsatt til vi hadde kunnskapsgrunnlaget på plass. Anbefaling ble 
	diskutert første gang på et heldags ledermøte 7.september. Deretter ble saken drøftet med flere ledere til stede i brukerråd 12.sept og i MBA 19.sept. Til slutt brukte ledergruppa en 2 dagers samling 27. og 28. september til å utarbeide en felles anbefaling. 
	 
	 
	6. Brukernes synspunkter 
	Prosjektet ble første gang tatt opp på møte i brukerrådet 16.02.22 og deretter drøftet på brukerrådsmøte på Teams 09.03.22. Det ble bestemt at referansegruppens 4 representanter fra organisasjonene skulle være andre enn de som sitter i brukerrådet, og at det skulle avholdes en brukerkonferanse hvor flere brukere skulle inviteres til å komme med sine synspunkter. Referansegruppen har bidratt til utforming av spørsmål til brukerkonferansen, og både representanter fra brukerrådet og referansegruppen var til st
	Referatet fra brukerkonferansen gir et nyansert bilde av brukernes ønsker for hvor hjelpemiddelsentralen bør ha sine lokaler. Kort oppsummert var alle samstemte om at vi bør være til stede på 2 steder i fylket. 
	 
	 
	Referat fra brukerkonferanse på Stjørdal 25.august 2022 
	Det var 23 brukerrepresentanter fra SAFO og FFO til stede på konferansen. Representanter i brukerråd og i referansegruppe var særskilt invitert til å delta og inngår i de 23. De 2 kommunerepresentantene fra referansegruppa var også til stede, og til sammen 8 ansatte fra prosjektgruppe/ledergruppe 
	Det ble innledningsvis vist en presentasjon av det grunnlagsmaterialet vi hadde så langt med brukerframskrivinger, reiseavstander, økonomiske avveininger mm. På forhånd hadde alle også fått et sammendrag av kommunenes innspill, og av de ansattes bidrag. 
	Vi hadde på forhånd utformet spørsmål til gruppediskusjoner som ble oppsummert i plenum.  
	 
	Oppsummering av brukerkonferansens gruppebesvarelser gjengis nedenfor her: 
	 
	Spørsmål 1: I hvilke saker er det viktig at bruker kan reise inn til hjelpemiddelsentralen, og hva er akseptabel reiseavstand for ulike brukergrupper? 
	På det første delspørsmålet om i hvilke saker det er behov for å reise inn til hjelpemiddelsentralen er det flere momenter som vektlegges. 
	Ved mer avanserte hjelpemidler som f.eks. elektriske rullestoler er det behov for å få komme inn å prøve ut ulike løsninger. I mer komplekse saker må kompetansen ute i kommunene suppleres med veiledning fra spesialkompetansen ved hjelpemiddelsentralen. Generelt ved utprøving av større hjelpemiddeltyper kan det være viktig å dra inn til hjelpemiddelsentralen for å kunne prøve flere aktuelle produkter samtidig, vurdere fordeler og ulemper, -og få råd og veiledning for valg. 
	I komplekse saker, og der det er sammensatte behov og det trengs ulik faglig tilnærming, er det nyttig å dra inn til hjelpemiddelsentralen for å møte den tverrfaglige kompetansen. Det kan ofte også være behov for å ha god tilgang på tilbehør som skal prøves ut. 
	Syns- og hørselssaker nevnes også spesielt som områder hvor gode utprøvinger kan kreve tilgang på utstyr som er tilgjengelig på hjelpemiddelsentralen. 
	Det samme gjelder sitteklinikk hvor flere faggrupper deltar, og støpe-saker hvor det er behov for tilgang på plass og utstyr. 
	Barn er også ei viktig gruppe hvor det er behov for tilgang på å prøve ut forskjellig utstyr, og dette skal tilpasses og skiftes ut ofte 
	Det er ikke alt som kan gjøres digitalt. Det er viktig med nærhet og samhandling for å få et godt samarbeid mellom kommunal formidler, bruker og ansatte ved hjelpemiddelsentralen. Relasjonsbygging er også viktig her. Fysisk tilstedeværelse er viktig. 
	Det blir også nevnt at nærhet til hjelpemiddelsentralen kan gi raskere reparasjoner da kommunalt personell kan reise inn og hente deler hvis det haster i stedet for å vente på transporten. 
	 
	Når det gjelder spørsmål om reiseavstand er det vanskelig å generalisere da det kommer veldig an på brukers helsetilstand hva som oppleves som langt. Det er enighet om at vi ikke bør få lengre reiseavstander enn i dag, og at det derfor er behov for 2 lokasjoner. 2 timer nevnes av flere som en akseptabel reiseavstand, og ingen bør få mer enn 4 timer i reisetid. Det vektlegges at det særlig for barn er viktig at avstanden ikke blir for lang, - både med tanke på at barna ikke skal bli utslitt før utprøving, og
	 
	Det blir også nevnt at det å bygge opp showrom ute i kommunene kan være et godt supplement, og at det også kunne vært en møteplass ute i kommunene. Presset på hjelpemiddelsentralen og deres kompetanse er økende med kommunenes utfordringer og kompleksitet i saker. Kompetansen i kommunene må styrkes slik at brukerne har tilgang på kompetanse i egen kommune, og interkommunalt samarbeid er ønskelig. 
	Det er mye usikkerhet rundt fremtiden, hva vil komme av nye teknologiske muligheter? Hvordan blir reisetider forkortet med bedre veier? Vi må ha et godt system for utprøvinger både på hjelpemiddelsentralen og ute til bruker, og bruk av leverandører kan også være en del av tilbudet. 
	Det er viktig for framtida at hjelpemiddelsentralen har nærhet til god offentlig transport og også parkeringsmuligheter for besøkende. 
	 
	Spørsmål 2: I hvilke saker bør hjelpemiddelsentralen reise ut for å møte bruker i egen kommune? 
	Brukers funksjon/helsetilstand og belastning med å foreta reisen inn må vurderes individuelt i alle tilfeller. Jo større avstand inn til hjelpemiddelsentralen, - dess flere vil ha behov for at hjelpemiddelsentralen reiser ut. 
	I barnesaker der det skal startes opp med bruk av hjelpemidler kan det også være viktig at hjelpemiddelsentralen reiser ut. Dette for å få et helhetsbilde av hva som er behovet og for å kunne gi så mange personer rundt barnet informasjon/veiledning av hva som er hensiktsmessig nå og på sikt.  
	Generelt når det gjelder barn og ungdom kan det være greit å møte dem ute. Dette vil også henge sammen med avstand inn til hjelpemiddelsentralen og at barn og foreldre med lang reiseavstand også skal slippe å ta seg fri for å reise.  
	 
	I boligsaker vil det ofte være nødvendig å reise ut på befaring og møte brukerne hjemme. Dette gjelder også hjelpemidler hvor det er nødvendig å se hjelpemiddelet i brukers hjem. 
	Det samme gjelder ved tilrettelegging ved utdanning og arbeid. Da kan det også være nødvendig å reise ut. Også i andre saker hvor det er nødvendig å prøve ut hjelpemidlene i de omgivelsene hvor de skal brukes kan det være nødvendig å reise ut. 
	 
	Ved servicesaker/reparasjoner på fastmontert utstyr er det nødvendig å reise ut. Dette gjelder f.eks. varslingsutstyr, omgivelseskontrollutstyr, døråpnere osv.  
	Generelt ved reparasjoner av utstyr som bruker er helt avhengig av i hverdagen, og ikke kan klare seg uten, kan det være nødvendig å reise ut da det vil ta for lang tid om hjelpemiddelet skal sendes til og fra verksted med den ukentlige transporten. 
	Det blir også nevnt at varierende kompetanse/ressurser ute i kommunene kan gi behov for ambulante tjenester. 
	Generelt i komplekse saker kan det være behov for møter ute i felten, men disse kan gjerne kombineres med digitale møter i forkant for forberedelse og i etterkant for oppfølging av saken. 
	I enkelte saker kan også leverandører reise ut på vegne av hjelpemiddelsentralen. 
	 
	 
	Spørsmål 3: Har dere erfaring med bruk av videosamhandling til å løse saker uten at noen må reise?  I hvilke saker kan det være en god løsning i framtida?  
	Det er ikke så mange som har erfaringer med bruk av videosamhandling. Her er uttalelsene som kom fram om å løse saker digitalt: 
	 
	Bruk av kamera gir bedre samhandling enn kun telefon. 
	Videosamhandling er forenklende i forbindelse med bestilling av deler – mer treffsikkert. 
	Teknisk support over video kan fungere godt. 
	Har hatt positive erfaringer med at kommunal terapeut deltok i utprøving på video, men dette må ikke bli den eneste måten å jobbe på da kompetanseoverføringen blir bedre når de er fysisk til stede. 
	Det mistes en del inntrykk ved bruk av videosamhandling sammenlignet med fysiske brukermøter, så som kroppsspråk og å se hvordan bruker beveger seg. 
	Det kan være vanskelig for mange kommuner å holde seg oppdatert godt nok ift. digital kommunikasjon. Å bruke video godt er noe som må læres. 
	 
	Planlegging og avklaringer i saker kan skje digitalt for å forberede et fysisk brukermøte slik at det er best mulig forberedt og at de har med de rette hjelpemidlene ut.  
	En del saker kan også løses kun digitalt, og en del service og reparasjon kan også ofte løses digitalt. 
	Bruk av video er en god erstatning for fysiske brukermøter når bruker ikke kan reise inn pga sykdom eller som under pandemien. 
	Det må også her vurderes hva som er hensiktsmessig fra sak til sak, uavhengig av reiseavstand. Det er viktig at bruk av video er frivillig. 
	 
	Andre uttalelser som handler om digital samhandling; 
	Det er viktig at brukergrensesnittet på Nav sine sider er enkelt. De bør være mer tilgjengelige, lettere å søke opp. 
	Det er positivt med filmer om ulike produkter, muligheter og opplæringsvideoer. Det er enklere å bruke hjelpemiddeldatabasen enn kunnskapsbanken. Hjelpemiddeldatabasen bør kun inneholde produkter som hjelpemiddelsentralen kan innvilge. 
	Digital tolkebestilling; det er mange brukere som ikke får til å bruke denne eller har tilgang til data. Tilbudet er godt, men hvordan gi brukere kompetanse til å benytte det? 
	Morgendagens eldre vil ha mer digital kompetanse enn eldre har i dag. 
	 
	Spørsmål 4. Basert på diskusjonene i gruppa – bør vi ha tjenester på 2 steder i fylket eller samle kompetansen på ett sted?    
	Alle gruppene ønsker at vi fortsatt skal ha 2 lokasjoner da Trøndelag er et langt fylke, og at det derfor vil være mange som får for lang reisevei ved samling på ett sted. 
	Det er enighet om at den ene lokasjonen bør være sør for Trondheim. Når det gjelder lokasjon 2 er det delte meninger. Noen mener Levanger bør beholdes for å få minst mulig kompetansetap, mens de fleste peker på Steinkjer som et bedre valg da det vil gi kortere reisevei for Namdalsregionen. Lokasjonene bør være nær tilgjengelig kollektivtransport. 
	Det er også delte oppfatninger om vi bør gå for 2 fulle lokasjoner med lager, eller om det er nok med ett sted for lager og gjenbruk. De fleste ønsker lager på begge steder, og begrunner det med at de tror det kan ta lengre tid å få reparert hjelpemidler om lageret ligger på ett sted. Særlig viktig er det at vanlige slitasjedeler er tilgjengelig på begge lokasjoner. 
	Det understrekes at det er viktig for brukerne hvor hjelpemiddelsentralen ligger, særlig for innbyggere som har behov for tjenester fra oss store deler av livet. 
	Sentralisering av tjenester kan medvirke til sentralisering av hvor folk bor. Særlig for foreldre til funksjonshemmede barn kan sentralisering av tjenester bidra til at de velger å flytte. 
	 
	 
	7. Kommunenes synspunkter 
	Når det gjelder eksterne samarbeidsparter har vi konsentrert oss om å få innspill fra kommunene, da det er samarbeidet med dem som har størst betydning for om vi lykkes med 
	å levere gode tjenester til innbyggerne i Trøndelag i framtida. Det ble sendt ut en undersøkelse til alle kommunene i midten av mai med svarfrist 15 juni. 34 av 38 kommuner har svart på undersøkelsen.  
	Det ble holdt et informasjonsmøte for alle kommunene 31.mai på Teams hvor statistikker for aktivitet i dag og framskriving av brukervekst ble framlagt. 32 av 38 kommuner deltok med alt fra vaktmestere, ergoterapeuter, enhetsledere, kommunedirektører og ordførere. 
	Referansegruppa deltok i utforming av spørsmål til undersøkelsen, og har også vært med på gjennomgang av svarene vi fikk inn. Alle besvarelsene er vedlagt i et eget Excel-dokument. (Vedlegg nr.17). I tillegg har vi mottatt innspill fra flere kommuner skriftlig i saken (vedlegg nr. 18 og 19). 
	 
	Her er en oppsummering av svar fra kommuneundersøkelsen: 
	 
	Hvordan ivareta behovet for faglig bistand i utredning av komplekse saker? 
	 A) Hva oppleves som akseptabel reiseavstand i tid til hjelpemiddelsentralen for bruker og 
	kommunalt ansatt? 
	Svarene varierer fra 30 min til 3 timer, og dette gjenspeiler for en stor del den avstanden 
	 kommunene har inn til en hjelpemiddelsentral i dag. Noen ønsker kortere vei enn de har i dag, og noen kan også reise litt lenger enn i dag. 
	 
	 B) I hvilke saker kan bruker reise til hjelpemiddelsentralen, mens kommunalt personell kan spare tid ved å delta digitalt? 
	Også på dette spørsmålet spriker svarene mye, fra «egentlig ingen saker» til «egentlig alle saker». Generelt er det viktig for kommunalt personell å bli med bruker inn til Hjelpemiddelsentralen i nye (og komplekse) saker. Det er mindre nødvendig når bruker er mer dreven og godt etablert i systemet. Læringsaspektet ved å løse saker sammen blir også nevnt som en grunn til å bli med inn til hjelpemiddelsentralen. 
	 
	Her er noen litt lengre utsagn som kan være representative: 
	«Dette er sannsynligvis mulig i mange saker, men samtidig er f.eks. utprøvinger og tilpasninger en god læringsarena for kommunalt personell der vi kan hente kunnskap og erfaring som vi ikke får digitalt. Dette gjør oss også bedre rustet til å håndtere lignende saker senere.» 
	«Digital deltakelse fra kommunalt personell kan gjøres ved vurdering/utprøving av enkelte hjelpemidler, men ved mer komplekse hjelpemidler vil også kommunalt ansatt ha nytte av god opplæring for å kunne gi bruker oppfølging i ettertid.» 
	«Det baseres i utgangspunktet mye på brukerens kapasitet og ressurser etter vår mening. Enkelte brukere kan styre mye av sakene selv, i samråd med hjelpemiddelsentralen. Det er ikke alltid strengt nødvendig at kommunalt personell trenger å være med i alle utprøvings/tilpasningssaker, det bør vurderes individuelt.» 
	 
	Erfaringen med at kommunalt personell deltar digitalt via video mens bruker drar inn til hjelpemiddelsentralen er ganske ulik. Dette er en forholdsvis ny praksis som ble tatt mer i bruk under pandemien. Dette er en arbeidsmetodikk som må utprøves videre sammen med kommunene, uavhengig av lokasjonsvalg, da det sparer kommunene for ressurser i de sakene hvor det fungerer bra. 
	 
	C) I hvilke saker erfarer dere at saker løses godt nok via digital samhandling? 
	Også på dette spørsmålet er det stort spenn i svarene fra ingen erfaring med det, til erfaring med å løse saker digitalt på flere felt. Her er noen svar fra de som har erfaring med at hjelpemiddelsentralen deltar digitalt, mens kommunalt personell er sammen med bruker: 
	 
	«Jeg har kun prøvd digital samhandling ved justeringsbehov på elektrisk rullestol. Dette har fungert OK.» 
	 
	«Boligsaker der sentralen kan få se hvordan folk bor, for sammen å tenke mulige løsninger. Har ellers ikke brukt digital samhandling så ofte, har tatt ting på tlf.» 
	«Generelt flere saker kan løses via telefon/digital samhandling, men det krever også at hjelpemiddelsentralen har lengre telefontid- og gjerne mer spesifikt telefontid opp mot kommunalt ansatte som ønsker bistand i saker de jobber med.  Ofte blir det ventetider på hjelpemiddelsentralens telefontider.» 
	 
	«Vi har god erfaring med at saksbehandler på hjelpemiddelsentralen deltar på teams i møter rundt bruker, saksbehandler får et mer helhetlig bilde av situasjonen, og kan velge andre løsninger enn først tenkt.» 
	 
	«Reparasjon, tilpasning og feilsøk av hjelpemidler kan ofte enkelt løses digitalt. Veiledning på kommunikasjonshjelpemidler, hørselshjelpemidler og omgivelseskontroll kan gjennomføres digitalt. Noen enklere boligsaker, som f.eks. rampe, kan vurderes i digitale møter med bruk av visning på kamera.» 
	 
	Bruk av digital samhandling krever en kompetanse som må bygges både blant de ansatte på hjelpemiddelsentralen og ute i kommunene. Å løse saker digitalt vil være en viktig ressursbesparende arbeidsmetodikk som må utvikles videre uavhengig av lokasjonsvalg. Bruk av arbeidstid i bil bør begrenses til de sakene hvor det virkelig trengs, både for de ansatte i kommunene og på hjelpemiddelsentralen. 
	 
	D) I hvilke saker bør hjelpemiddelsentralen reise ut til kommunen/bruker? 
	På dette punktet er kommunene mer samstemte. 
	Det som går igjen i svarene er at hjelpemiddelsentralen bør reise ut i de sakene der reising til hjelpemiddelsentralen er for krevende i forhold til brukers helsetilstand, og hvor saken er så kompleks at det er behov for at hjelpemiddelsentralens personell må møte bruker. 
	 
	«I saker der brukers helsetilstand tilsier at en reise vil være altfor krevende. Dette gjelder f.eks brukere med sammensatte plager og eldre med helseplager som medfører at slitenhet oppstår ved relativt liten påkjenning.» 
	 
	Det som også går igjen er at det i noen saker er behov for å se bruker i sitt eget miljø for å gi god rådgiving, og befaring i forbindelse med komplekse boligsaker blir nevnt av mange. 
	 
	«Der hvor det er nødvendig å se bruker i eget hjem, arbeidsplass, skole for å forstå behovet og også kunne gi råd og veiledning i løsning av behov.» 
	 
	Barn med funksjonshemming er også en gruppe som nevnes at det bør tas særskilte hensyn til. Dette kan være både for å minske belastning på foreldre, men også ofte for å møte teamet rundt barnet og se omgivelsene. 
	 
	«Saker hvor pårørende/foreldre til barn med omfattende behov ønsker utprøving kommunalt istedenfor NAV ift. stort fravær på jobb, omsorgspermisjon ol.» 
	 
	«Til saker som vedrører barn med omfattende hjelpebehov.» 
	 
	Generelt går kompleksitet i sakene igjen som noe som kan utløse behov for at hjelpemiddelsentralen bør reise ut. 
	 
	«I store komplekse saker der det er flere involverte. Omgivelseskontroll, kommunikasjonshjelpemidler, tilpasninger/ spesialtilpasninger og endel barnesaker.» 
	 
	 
	 
	Hvordan ivareta behovet for faglig støtte til kommunale hjelpemiddelteknikere /vaktmestere.  
	 
	A) I hvor stor grad vil avstand inn til hjelpemiddelsentralen påvirke dette samarbeidet? 
	De fleste kommunene mener at avstand inn til hjelpemiddelsentralen vil ha betydning for samarbeidet mellom hjelpemiddelteknikere/ vaktmestre i kommunen og hjelpemiddelsentralen. Noen få mener at det ikke trenger å ha så stor betydning da mye samarbeid kan gjøres digitalt. 
	Muligheten til å få løst hastesaker raskt gjør at det ønskes kort avstand inn til hjelpemiddelsentralen. Med kort avstand kan kommunen bringe/hente hjelpemiddel eller deler utenom faste dager med transport: 
	 
	«Hvis kjøreavstanden til HMS bli for stor vil ikke tekniker i like stor grad ha mulighet til å oppsøke HMS ved hastesaker/behov for deler og støtte.» 
	 
	«For stor avstand vil vanskeliggjøre et tett samarbeid da det er mer utfordrende med reisevei. Det vil også ta lengre tid med frakt av hjelpemidler til/fra sentralen. Dette vil være mest kritisk for de som er helt avhengig av hjelpemidlet sitt i hverdagen, f.eks. el. rullestoler.»  
	 
	«Det må da evt. vurderes større lager i kommunene og økt kompetanse på reparasjoner». 
	 
	Det blir også nevnt at avstand påvirker tilbudet til kommunene, og at kommunene som blir lengst unna får et dårligere tilbud enn de som er nærmere: 
	 
	«I stor grad vil kommuner nært hjelpemiddelsentralen automatisk få lettere/hyppigere bistand enn kommunene i distriktene pga tilgjengelighet og reisevei. Kommunene i distriktene blir i større grad utfordret til å "løse problemet" lokalt via tlf.» 
	 
	Det ønskes at teknikerne fra hjelpemiddelsentralen drar ut for å jobbe sammen med kommunalt ansatte, og det uttrykkes også frustrasjon over at det overføres oppgaver til kommunen: 
	 
	«Vaktmester får ofte veiledning på telefon / evt filme. Dette fungerer greit. Vi har oftest behov for assistanse lokalt av audiotekniker fra NAV hms. Ganske ofte problemer med TV / montering av hørselsutstyr osv.  Besøke flere på en dag. Ønsker derfor mulighet for besøk, vaktmester drar sjelden inn til dere.» 
	 
	 
	 
	«Vaktmester er mest frustrert over at stadig flere oppgaver blir overført til kommunen som eks periodisk kontroll av senger og el stoler. Ønsker at tekniker fra NAV kommer og tar dette som før. Da blir det også anledning til bedre kontakt og kompetanseheving i kommunen.» 
	 
	For noen er kjennskap og relasjoner like viktig som avstand: 
	 
	«Terskelen for å reise til sentralen vil bli større jo lengre avstand. Like viktig som avstand er kjennskap og relasjon til de lokale teknikerne, samt kjennskap til den enkelte kommune.» 
	 
	Det nevnes også av flere at kurstilbud ikke bør medføre lang reisevei: 
	 
	«Det er viktig at det ikke er for lang avstand til HMS med tanke på kursing og tidsbruk. Blir avstanden for lang, så medfører det for mye reisetid som tar av andre viktige oppgaver som egentlig må gjøres i kommune.» 
	 
	B) Har hjelpemiddeltekniker/vaktmester i kommunen tilgang på digitale verktøy som kan brukes i kommunikasjon med hjelpemiddelsentralen, for eksempel for å få hjelp og veiledning digitalt når de står ute i en sak hos bruker. 
	Det er ulikt hva kommunene har av utstyr å hjelpe seg med her. De fleste bruker kun telefon, og sender noen ganger bilder. Noen bruker også Facetime og Teams. Det er behov for å ha en digital kanal som er sikker, som er betjent, og hvor de kan samhandle med lyd og bilde. Det er også usikkerhet blant noen hvilke telefonnummer som kan ringes når. Dette er helt klart et område som kan utvikles videre sammen med kommunene. 
	 
	«Burde være lik tilgang på kommunikasjonsverktøy med video som er brukervennlig, lett tilgjengelig og lovlig mht. pasientkontakt og taushetsplikt. «  
	 
	Hvilke fordeler kan oppnås ved å samle NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag på ett sted? 
	Noen nevner at det kan gi økonomiske gevinster å samle alt på ett sted.  
	Samlet fagkompetanse blir nevnt av flere: Noen mener det kan gi bedre samlet kompetanse, mens andre mener den er god nok i dag: 
	 
	«Større fagmiljø» 
	 
	«Mer samkjørte, istedenfor at det kan bli personavhengig.» 
	 
	«Samlet fagkompetanse.» 
	 
	«Vi opplever at hjelp og kompetanse er god nok slik den er i dag fra vår "lokale" Hjelpemiddelsentral på Levanger.» 
	 
	«Samlet kompetanse for de som jobber i sentralen. Bedre kunnskap om enkelte hjelpemidler.» 
	 
	«Bedre samhandling internt. Det kan ha betydning for oss i kommunen. Mindre forvirring, planlegging i forhold til kurs på hms.» 
	 
	«Kompetanse samlet på ett sted kan medføre justeringer på ressursbruk. Kan bli faglig sterkere.» 
	 
	«Mulig det er bedre for fagmiljøet hos dere, men ikke sikkert. Vi i kommunen får like god hjelp av ansatte på Levanger som på Sandmoen når det gjelder behandling av søknader og bestilling hos leverandører.» 
	«større kompetansemiljø, spesialister, enhetlige rutiner, samhandlingskultur, enhetlig utvalg av hjelpemidler.  alle medarbeidere under ett tak, samlende for kulturbygging, enklere å implementere mål, tiltak, felles rutiner internt og ut mot samarbeidspartnere, brukere» 
	 
	«Vi ser ingen fordeler fordi kompetansen er god på begge sentralene i dag, og reiseavstanden for bruker blir for stor.» 
	 
	For noen har det stor betydning hvor en eventuelt samlet hjelpemiddelsentral blir: 
	 
	«Om flytting fra Trondheim, vil Trondheim kommune få større kostnader med å opprette et kommunalt oppsamlingssted. (i dag er det Nav hj.ms) Sannsynligvis ikke levering daglig slik som nå. Kan gi konsekvens for utskrivningsklare, akutte behov.» 
	 
	«Dersom hjelpemiddelsentralen skal være på ett sted så kan ikke det være i Trondheim. For stor avstand til mange av kommunene i gamle nord- trøndelag.» 
	 
	«Vi som bor i Indre Namdal ser ingen fordeler med å samle Hjelpemiddelsentralen på et sted. Må vi kjøre helt til Trondheim med en bruker på utprøving så kan det fort ta 10 - 12 timer med alt.» 
	 
	«Det er avhengig av hvor den lokasjoner blir. Det er pr. i dag langt nok til Trondheim og blir det enda lengre avstand, så kan det påvirke kvaliteten på tjenesten opp mot kommunen/ e» 
	 
	«Hvis en lokasjon velges, må det opprettes satellitter fordelt over fylket – en i Namdalen, en i Innherred, en i Fjellregion/Røros og en på Fosen. Det vil kunne gi mer likeverdige tjenester i hele fylket.» 
	 
	Fordeler knyttet til logistikk blir nevnt av noen: 
	«All kompetanse på ett sted. Ett lager - det er upraktisk med to lager. Og transport imellom lagrene kun 1 dag i uka er for lite. I praksis kan man da risikere å vente nesten 14 dager ekstra på en del eller et hjelpemiddel. « 
	 
	«Større utvalg på lager.», «Felles lagerplass.», «Ryddigere logistikk.» 
	 
	«Fordelene som kan oppnås ved å samle sentralen på et sted er at det blir en plass og forholde seg til istedenfor to.» 
	 
	Det er også flere som ikke ser noen fordeler, eller som også nevner ulempene ved en lokasjon: 
	 
	«Vi kan ikke se noen fordeler med å samle hjelpemiddelsentralene på et sted pga. for store avstander for brukere og terapeuter inn til sentralen og fra hjelpemiddelsentralen og ut til kommunene.  Hjelpemiddelsentralen har lite mulighet for å oppnå lokalkunnskap, noe som igjen fører til lengre behandlingstid.» 
	 
	Hvilke fordeler kan oppnås ved å ha NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag på to lokasjoner? 
	Her er kommunene ganske samstemte om at to lokasjoner gir kortere reiseavstand for alle; for brukerne, kommunalt ansatte og hjelpemiddelsentralens ansatte, og at dette er en stor fordel ved dette valget. Noen mener også at lokalkunnskap og relasjonsbygging med kommunene er lettere ved 2 lokasjoner. Det klippes ikke inn svar på dette punktet da de i så stor grad sier det samme. 
	 
	Har dere forslag til tiltak som kan bedre tjenestetilbudet dersom avstanden inn til NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag skulle øke fra 2026? 
	Dette er de forslagene som kom opp: 
	• Økt ambulering med flere utprøvinger lokalt 
	• Økt ambulering med flere utprøvinger lokalt 
	• Økt ambulering med flere utprøvinger lokalt 

	• Fast kontaktperson ønskes av noen 
	• Fast kontaktperson ønskes av noen 

	• Plassering ved knutepunkt for kollektivtrafikk 
	• Plassering ved knutepunkt for kollektivtrafikk 

	• Kurs og fagdager på flere steder i fylket 
	• Kurs og fagdager på flere steder i fylket 

	• Satellittkontor med oppsamling av utprøvinger lokalt, faste dager rundt omkring i fylket 
	• Satellittkontor med oppsamling av utprøvinger lokalt, faste dager rundt omkring i fylket 

	• Telefontilgjengelighet hele dagen. 
	• Telefontilgjengelighet hele dagen. 

	• Stellerom, hvilerom og lunsjrom til bruker. 
	• Stellerom, hvilerom og lunsjrom til bruker. 

	• At terskelen for å bruke firma til å komme ut til kommunene for utprøving/tilpassing må bli mindre/lavere. 
	• At terskelen for å bruke firma til å komme ut til kommunene for utprøving/tilpassing må bli mindre/lavere. 

	• Mulighet for gode digitale løsninger 
	• Mulighet for gode digitale løsninger 

	• Opprettholde transportrutene/hyppigere transport 
	• Opprettholde transportrutene/hyppigere transport 

	• Delelager ut i kommunene 
	• Delelager ut i kommunene 


	 
	 
	Hvilke andre innspill har dere til valg av lokalisering av NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag fra 2026? 
	Dette punktet brukes av de fleste til å oppsummere/poengtere at de fortsatt ønsker 2 lokasjoner for hjelpemiddelsentralen i Trøndelag. Kommunene sør for Trondheim og Trondheim ønsker ikke at hjelpemiddelsentralen flytter lenger nord enn Trondheim eller ut av kommunen. Kommunene fra Steinkjer og nordover peker på Steinkjer, Namsos eller Levanger som sted for en lokasjon. I tilfelle det blir en lokasjon peker noen på Stjørdal som mest egnet. 
	 
	8.  De ansattes erfaringer og betraktninger  
	De ansatte har gruppevis gitt sine innspill til prosessen. Arbeidet ble startet 10.03.22 på Utviklingsmøtet (et møte for alle gruppekoordinatorer og seksjonsledere). Da ble det diskutert hvordan arbeidet med temaet skulle legges opp. Gruppene fikk frist til Utviklingsmøtet 04.05.22 med å ha ferdig skriftlige utkast fra sine grupper. Hele dette møtet ble brukt til diskusjoner rundt temaet, og ny frist for ferdige skriftlige innspill fra gruppene ble satt til 15.juni. Alle gruppenes skriftlige innspill er ved
	 
	Sammendrag av de ansattes innspill:  
	De ansatte har gruppevis beskrevet sitt arbeid, og på bakgrunn av de erfaringer de har gjort seg siden 2019, har de sett på fordeler og ulemper med det å kunne være samlet på en lokasjon eller ha to fulle lokasjoner. De har også sett på fordeler og ulemper med å ha en større lokasjon med lager og gjenbruk på ett sted, og en mindre lokasjon uten lager og gjenbruk. De fulle besvarelsene fra gruppene er lagt ved rapporten. 
	Vi har gruppert svarene slik at vi først tar for oss de fordeler og ulemper som sees ved det å ha en eller to fulle lokasjoner for det indre livet i organisasjonen. Deretter har vi samlet de fordeler og ulemper de ser for våre brukere og samarbeidsparter. Til slutt er vurderinger av det å ha en større og en mindre lokasjon diskutert for seg. Vi har også tatt med det gruppene ser kan bidra til å overkomme utfordringer med ulike løsninger. 
	 
	Fordeler og ulemper ved å samle alt på en lokasjon eller å ha to lokasjoner med tanke på den interne samhandlingen: 
	Vi har slått sammen svarene på spørsmålene om hvordan en lokasjon vil påvirke det interne samarbeidet i gruppene og på tvers av gruppene.  
	Fordeler med en lokasjon: Det blir av de fleste gruppene sett som en fordel for samarbeidet internt i gruppene og mellom gruppene om vi ble samlet på ett sted. Kompetanseutnyttelse og kompetansedeling kan være lettere å få til ved samme fysiske oppmøtested, og det blir lettere å skape en felles kultur, et felles arbeidsmiljø, og en større forståelse for hverandres arbeidshverdag. Ett oppmøtested kan styrke identiteten til Nav Hjelpemiddelsentral Trøndelag som en enhet. Det blir lettere å få en lik praksis o
	Ulemper ved å samles på en lokasjon: Ulempene ved en lokasjon er at det for en del ansatte blir lengre reisevei slik at hjemmekontor vil bli valgt oftere. Da kan vi miste noen av fordelene som er nevnt ved å være samlet på ett sted. Det er også større sjanse for at vi mister kompetanse i forbindelse med flytting til en lokasjon da noen vil få lengre reisevei. Noen nevner også at arbeidsmiljøet blir for stort og uoversiktlig med alle samlet på ett sted, og at samarbeid på tvers i organisasjonen er lettere me
	Det blir av flere nevnt at om vi skal være samlet på ett sted bør det være på et nytt sted, og ikke at en lokasjon «flytter inn» til den andre. For å skape en ny felles kultur bør vi starte sammen på et nytt sted. For noen er det avgjørende hvor den ene lokasjonen eventuelt blir plassert. For tolk vil det være viktig å ha nærhet til Trondheim hvor de fleste tolkeoppdragene er, ellers vil det være for tidkrevende å reise inn til lokasjonen.  
	Fordeler ved å være på to lokasjoner: Fordelene med å være på to lokasjoner er kortere reisevei for ansatte, og at vi får lavere risiko for å miste kompetanse. Det er også nevnt at det fysiske arbeidsmiljøet blir mer oversiktlig med færre til stede på hver lokasjon.  
	Ulemper ved å være på to lokasjoner: En ulempe ved å være på to lokasjoner er behovet for reising mellom lokasjonene. Til tross for at de fleste interne møter nå tas på Teams, er det fortsatt behov for å møtes fysisk innimellom. Da går det bort en del arbeidstid til reising som vi ville unngått ved en lokasjon. De ansatte møter sin leder sjeldnere fysisk. Det er vanskeligere å bygge en felles kultur og lik tjenesteutøvelse på to lokasjoner. 
	Hvordan jobbe med de utfordringene som ulike løsninger gir? Noen grupper svarer at de jobber så godt sammen over Teams at det ikke spiller noen vesentlig rolle om de samles på en lokasjon eller opprettholder å være på to. De sier også at det da er viktigere at lokalene er tilrettelagt for muligheten til å delta på digitale møter. Under pandemien erfarte mange grupper at geografien ble mer utvisket. Å opprettholde god bruk av digital samhandling kan overkomme noen av utfordringene to lokasjoner gir. 
	 
	Fordeler og ulemper ved å samle alt på en lokasjon eller å ha to lokasjoner med tanke på brukermøtene og samarbeid med kommunene og andre samarbeidsparter: 
	Fordeler ved å være på ett sted: Bilsenteret har erfart at det å ha gode utprøvingsfasiliteter gjør at brukerne synes det er verdt å reise lengre for. En samlet fagkompetanse på ett sted kan gi et mer robust fagmiljø som også kommer brukerne til gode. 
	Ulemper med å være på ett sted: Ulempen for både brukerne og kommunene er lengre reisevei inn til våre utprøvingslokaler. På hørselsområdet er digitale utprøvinger vanskelig å få god kvalitet på, og for synsområdet er det sånn at de har mange eldre brukere som kan bli så slitne av å reise langt at de ikke har overskudd til å få gjennomført en god utprøving. De ser også en fare for at mer reisetid kan redusere deltagelse fra kommunen ved utprøving, og 
	at en viktig del av opplæringen dermed også blir redusert. Opplæring med utgangspunkt i observasjoner ved synsfunksjonsutreding og utprøving av synshjelpemidler kan vanskelig erstattes med videokonsultasjon.  På bevegelsesområdet er det også mange brukere hvor det vil være utfordrende å reise langt for å få prøvd ut og tilpasset hjelpemidlene, og for foreldre til funksjonshemmede barn vil lengre reisevei være en merbelastning. For kommunene vil det også ta mer arbeidstid å få lengre reisevei inn til hjelpem
	For tolkeområdet ville en lokasjon ikke være hensiktsmessig. De fleste brukerne bor i Trondheimsområdet, men vi har også brukere nord i fylket hvor vi har tolking ved fysisk oppmøte. I dag tas ca. 25% av tolkeoppdragene digitalt. I de andre sakene er det oppmøtetolk som vurderes som hensiktsmessig. 
	Hvordan overkomme ulempene ved en lokasjon?: Økt avstand inn til hjelpemiddelsentralen for bruker og kommune kan til dels overkommes ved økt ambulering og bruk av digitale utprøvinger/tolking i de sakene hvor dette er hensiktsmessig. Det er også foreslått å samarbeide med kommunene om å etablere «showrom» ute i enkelte kommuner eller at kommuner kan samarbeide om dette. Da kan vi få flere arenaer hvor vi kan møte brukerne/kommunene og hvor kommunene også kan bli mer selvhjulpne i å prøve ut hjelpemidler. Det
	Fordeler med å være på to steder: Brukerne og kommunene får kortere reisevei inn til oss, og vi får også kortere reisevei ut til brukere og samarbeidsparter i hele fylket. 
	Ulempen med å være på to steder: Eventuelle ulemper vil være knyttet til ressursutnyttelse på tvers i organisasjonen, som i siste instans også vil påvirke tjenestetilbudet. 
	 
	Fordeler og ulemper ved en løsning hvor lager/gjenbruk legges til en lokasjon, og vi har en lokasjon uten lager/gjenbruk. 
	Fordelen ved en slik løsning vil være at vi i større grad klarer å utnytte ressursene på lager/gjenbruk samlet. Det vil kreve færre ressurser å drifte et lager enn to. Det er også en fordel for de som sender ordrer til lager å forholde seg til ett lager. 
	Men en slik løsning vil vi også klare å ivareta de brukernære tjenestene bedre ved å være til stede på to lokasjoner i fylket. 
	Ulempene ved en slik løsning er det særlig teknisk verksted som målbærer. De ser det som svært utfordrende å ikke skulle ha tilgang til lager. Rådgiverne på noen av gruppene sier også at de vil savne å kunne gå ned på lageret å se på det vi har av hjelpemidler. 
	Ulempene ved denne løsningen kan løses ved å ha et godt demo-lager og et delelager på den lokasjonen som ikke har hovedlager og gjenbruk. 
	 
	Det gjøres ikke her en samlet vurdering på grunnlag av de ansattes innspill, men fordeler og ulemper ved ulike valg skal være godt belyst fra de ansattes side, og dette vil bli tatt med inn i den samlede vurderingen. 
	 
	 
	9. Befolkning, brukere og brukervekst 2022-2040 
	9.1. Befolkningsutvikling - demografi 
	Vi har fra hentet ut tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser en framskriving av befolkningen i Trøndelag fram mot 2040:  
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	Den generelle befolkningsøkningen vil være på 6,77%. Det vi også ser er at hele befolkningsøkningen er fra årsklassene 67 år og oppover. For befolkningen under 50 år forventes en nedgang i befolkningen. 
	  
	Går vi ned på kommunenivå ser vi at 15 kommuner vil ha befolkningsnedgang fram til 2040. De kommunene som har størst befolkningsvekst er Trondheim og randkommunene rundt (Stjørdal, Malvik, Melhus og Skaun). Disse kommunene vil stå for 89% av befolkningsøkningen i Trøndelag fram mot 2040. 
	  
	I sommer (2022) kom SSB med en ny prognose som viser befolkningsutvikling fram til 2050. Prognosene her forsterker de endringene vi ser fram til 2040. Kommunene som har mest vekst fram til 2040 øker mer, og de som har befolkningsnedgang vil fortsette å gå ned i innbyggertall.  
	 
	Til tross for at noen kommuner har en befolkningsnedgang, har alle kommuner i Trøndelag en befolkningsøkning i aldersgruppene over 70 år. Også kommuner som har nedgang i antall innbyggere, vil få en økning i antall eldre. Hovedsakelig er det de største kommunene som 
	også har størst økning i antall eldre. (Trondheim, Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Orkland, Malvik, Melhus).   
	Det er store variasjoner i prosentvis økning i innbyggere over 70 år i kommunene. Høylandet vil f.eks. få en økning på 7,54%, mens Malvik vil få en økning på hele 81,82%. I gjennomsnitt får Trøndelag en økning i befolkning på 52,20% i aldersgruppene over 70 år fram mot 2040.  
	  
	 
	 
	 
	For å få et enda bedre innblikk i de utfordringene vi står i fram til 2040 har vi utarbeidet en statistikk for nye hjelpemiddelbrukere, antall brukere med hjelpemidler og antall hjelpemidler utlånt. Vi har brutt dette ned på kommunenivå. Denne er ikke lagt med på rapporten, men brukt i innsiktsarbeidet vårt. 
	 
	  
	9.2. Nye hjelpemiddelbrukere  
	Med nye hjelpemiddelbrukere mener vi alle som har fått registrert et hjelpemiddel ut på seg, har fått registrert en reparasjon eller en brukerkonsultasjon.  
	Her har vi tatt utgangspunktet i framskrivningen utarbeidet av NAV Kunnskap i 2020. NAV Kunnskap har utarbeidet en faktor som beskriver nye hjelpemiddelbrukere i de forskjellige års-gruppene opp mot befolkningsgrunnlaget.  
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	Deretter har vi brukt tallgrunnlaget fra SSB og regnet ut hvordan utviklingen vil være i Trøndelag og i hver kommune. Tallgrunnlaget for kommunene er ikke lagt ved rapporten, men er gitt til hver kommune. 
	 
	Denne grafen viser nye hjelpemiddelbrukere pr år i Trøndelag. Her ser vi at veksten i nye hjelpemiddelbrukere er innbyggere over 70 år. Den største økningen ser vi blant personer i 80-åra, og fra rundt 2030 ser vi også en knekk i kurven oppover for personer over 90 år. 
	  
	  
	Figure
	  
	Vi har også laget et tallgrunnlag som beregner utvikling fra 2022-2040 i antall brukere med hjelpemidler og antall hjelpemidler. Dette går vi ikke nærmere inn på i rapporten, men det viser de samme utviklingstrekk som vi ser i modellen over nye hjelpemiddelbrukere pr år.  
	  
	Det vi kan oppsummere ut av befolkningsframskrivingen og nye hjelpemiddelbrukere er at alle kommuner vil oppleve en økning av hjelpemiddelbrukere, og at denne økningen vil bestå av personer over 70 år.  
	 
	Vi har også hentet ut statistikk igjennom Discoverer- rapport Brukere og hjelpemidler. Denne har vi bearbeidet for å se hvilke hjelpemidler de over 70 år får mest av. Hovedsakelig kan vi fastslå at det er rullatorer, varslingshjelpemidler (hørsel), hygienehjelpemidler, løftestoler, arbeidsstoler, senger, madrasser, og manuelle rullestoler som er de hjelpemidlene som oftest blir sendt ut til aldersgruppen. Vi må likevel forvente at befolkningsøkningen blant eldre også vil kunne gi økt etterspørsel om rådgivi
	 
	  
	 
	9.3. Hjelpemiddelstatistikk - Brukerkonsultasjoner  
	Vi har hentet ut statistikk fra betjente brukere der vi kan se antall brukerkonsultasjoner, hvor brukerkonsultasjonene er gjennomført, og hvilke kommuner bruker tilhører.  
	Vi ser at statistikken fra 2020 og 2021 i antall brukerkonsultasjoner var lav pga covid. Allerede i august 2022 har vi like mange brukerkonsultasjoner som vi har registrert i 2021.  
	Vi har derfor valgt å bruke tallmateriale fra 2022. 
	Tall fra 2022 tilsier at ca. 40% av alle brukerkonsultasjonene er ute hos bruker.  
	I den grafiske framstillingen nedenfor ser vi antall brukerkonsultasjoner gjennomført ute hos bruker og hvilke kommuner brukerne er bosatt i.  
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	Figure
	Ut fra oversiktsbildet kan det se ut som enkelte kommuner ikke har brukerkonsultasjoner fra hjelpemiddelsentralen, men ser vi på historiske tall har vi vært ute i alle kommuner de siste 3 årene.  
	Vi registrerer også digitale møter (ref. registreringsinstruksen) som brukerkonsultasjoner hos bruker, slik at antallet her ikke beskriver det reelle antallet brukerkonsultasjoner som har funnet sted ute i kommunene.  
	 
	I den grafiske framstillingen nedfor ser vi antall brukerkonsultasjoner gjennomført på hjelpemiddelsentralen, og hvilke kommuner brukerne er bosatt i.  
	 
	  
	Figure
	 
	Ved å se de grafiske framstillingene sammen ser vi at alle kommuner har registrert minst en brukerkonsultasjon med oss de 2 første tertial i 2022.  
	Ser vi på antall aktive brukere pr kommune opp mot antall brukerkonsultasjoner ser vi at våre tjenester er godt spredt ute hos kommunene. Vi ambulerer i hele fylket, og brukere kommer inn på hjelpemiddelsentralene fra alle kommuner.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vi har også hentet ut statistikk fra OeBS som viser på hvilke fagområder det har vært gjennomført brukerkonsultasjoner. Antallet er ikke tilsvarende som rapporten fra Discoverer pga forskjellig måte å hente data ut fra. 
	 
	  
	  
	  
	  
	  

	Hos bruker  
	Hos bruker  

	På hjelpemiddelsentral  
	På hjelpemiddelsentral  

	Total sum  
	Total sum  



	Bevegelse  
	Bevegelse  
	Bevegelse  
	Bevegelse  

	111  
	111  

	289  
	289  

	400  
	400  


	Arbeid  
	Arbeid  
	Arbeid  

	150  
	150  

	118  
	118  

	268  
	268  


	Bil  
	Bil  
	Bil  

	102  
	102  

	164  
	164  

	266  
	266  


	Hørsel  
	Hørsel  
	Hørsel  

	45  
	45  

	89  
	89  

	134  
	134  


	Syn  
	Syn  
	Syn  

	20  
	20  

	74  
	74  

	94  
	94  


	Kogn/Kom  
	Kogn/Kom  
	Kogn/Kom  

	72  
	72  

	17  
	17  

	89  
	89  


	Bolig  
	Bolig  
	Bolig  

	26  
	26  

	9  
	9  

	35  
	35  


	Totalsum  
	Totalsum  
	Totalsum  

	526  
	526  

	760  
	760  

	1286  
	1286  




	  
	Her ser vi at gruppe Bevegelse (hovedsakelig sittevurderinger, manuelle rullestoler, elektriske rullestoler, barnehjelpemidler, aktivitetshjelpemidler) er den gruppen som har flest brukerkonsultasjoner. For bilsenteret er det kun konsultasjoner med brukere fra Trøndelag som er med. 
	 
	 
	9.4. Tekniske oppdrag 
	Ved reparasjoner ønsker vi primært at hjelpemidlene skal bli sendt inn til teknisk verksted, men ved reparasjoner av fastmonterte hjelpemidler og hjelpemidler der bruker ikke kan sende fra seg hjelpemiddelet utfører vi reparasjoner ute i kommunene.   
	Vi jobber også med at så mange saker som mulig kan løses lokalt med kommunal tekniker. Totalt i 2022 (tom juni) har vi sendt ut deler og tilbehør i 823 saker til kommunene.  
	Antall reparasjoner utført av teknisk avdeling har vært litt økende de siste 3 årene.  
	 
	Betjente brukere med opprettet reparasjonsoppgave 
	Betjente brukere med opprettet reparasjonsoppgave 
	Betjente brukere med opprettet reparasjonsoppgave 
	Betjente brukere med opprettet reparasjonsoppgave 
	Betjente brukere med opprettet reparasjonsoppgave 
	(2022 tallene er tom august) 



	2022 
	2022 
	2022 
	2022 

	2021  
	2021  

	2020  
	2020  

	2019  
	2019  


	676  
	676  
	676  

	990  
	990  

	920  
	920  

	884  
	884  




	  
	Reparasjonsoppdragene er jevnt fordelt i fylket. Vi har ingen god statistikk som viser hvor mange reparasjonsoppdrag vi har utført ute i kommunene eller inne på hjelpemiddelsentralen. Tar vi utgangspunkt i hvilke type produkter som er fastmontert (heiser, omgivelseskontroll) og større hjelpemidler (senger) vil ca. 15% av reparasjonsoppdrag ha vært utført ute i kommunene. Ser vi på oppdrag som er registrert på ambulant servicebil utgjør dette ca. 20% mengden. Dette gir oss et anslag over hvor mange oppdrag v
	   
	9.5. Her bor tolkebrukerne våre 
	  
	Figure
	Dette kartet viser hvor de som er registrert som brukere av våre tolketjenester bor i fylket. Kartet viser en «hotspot» i Trondheim, men at vi også har brukere fordelt i hele fylket. Det er ikke all tolking som foregår i nærheten av brukers bosted. Vi har også flere utdanningssteder i fylket hvor vi tolker utdanningsløp for studenter fra flere fylker.  
	Ca. 25 % av tolking blir gjort via skjerm nå, ellers reiser tolkene ut dit det er behov for tolk. Vi må derfor planlegge for minst mulig tid i bil og mest mulig tolking  
	 
	 
	 
	9.6.  Reisevei fra kommunene ved alternative plasseringer av en eller 2 hjelpemiddelsentraler. 
	 
	Trøndelag er et langt fylke med 7 timer og 11 minutters kjøretid fra Røros til Leka. (til sammenligning er det 4 timer og 26 minutter fra Hol til Halden i Viken). 
	Vi har sett på hvor lang reiseavstand det blir mellom hjelpemiddelsentralen og kommunene ved ulike lokasjonsvalg. Vi har sett på mulige lokasjonsvalg med en lokasjon og ulike 
	lokasjonsvalg med 2 lokasjoner. Disse har vi lagt inn i kartet for Trøndelag for å visualisere hvilke reiseavstander kommunene får ved ulike valg. For å beregne avstand i kjøretid har vi brukt NAF ruteplanlegger og søkt fra kommunenavn til kommunenavn.  
	 
	 Avstander hvis vi har kun en lokasjon og denne legges i Trondheim: 
	  
	Figure
	 
	  
	 
	Her er det de nordligste kommunene som får lengst reiseavstand. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Avstander hvis vi har kun en lokasjon og denne legges til Malvik kommune: 
	 
	 
	Figure
	  
	Her flyttes det grønne feltet litt nordover og får med seg deler av Innherred. 
	 
	Avstander hvis vi har kun en lokasjon og denne legges til Stjørdal kommune:  
	Figure
	  
	 
	Her har vi fortsatt røde soner i nord. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Avstander hvis vi har kun en lokasjon og denne legges til Steinkjer kommune: 
	  
	  
	Figure
	 
	 
	 
	Her flyttes de røde sonene til sørdelen av fylket. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vi har også sett på ulike sammensetninger av å ha 2 lokasjoner hvor den ene er i Trondheim og den andre i norddelen av fylket. 
	 
	Avstander hvis vi beholder dagens lokasjoner:  
	 
	Figure
	 
	Vi har også i dag lang reiseavstand til de nordligste kommunene. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Avstander hvis vi beholder Sandmoen og lokasjonen i norddelen blir på Steinkjer: 
	  
	Figure
	  
	 
	Med en nordlig lokasjon på Steinkjer får ingen over 4 timers reiseavstand. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Avstander hvis vi beholder Sandmoen og lokasjonen i norddelen blir i Namsos: 
	 
	 
	 Her får alle en reiseavstand innenfor 3 timer. 
	 
	Figure
	  
	 
	 
	Vi har også sett på hvor mange som har hjelpemidler gjennom Nav i hver kommune, og hvor stor prosentvis andel de utgjør av hjelpemiddelbrukerne i Trøndelag i 2022.Vi har satt dette inn i en tabell som viser prosentvis hvor mange som får ulike reiseavstander ved ulike alternativ. 
	Vi har ikke sett på rene innbyggertall. Da hadde tabellen sett helt annerledes ut. F.eks. har Trondheim og Stjørdal til sammen nesten 50% av innbyggerne i Trøndelag, men bare 42,6% 
	av innbyggere som har hjelpemidler fra NAV. I Trondheim har ca. 9% av innbyggerne hjelpemidler, mens f. eks Tydal, Osen og Snåsa ligger på over 20%. 
	 
	  
	Reiseavstand ved ulike alternativ 
	Reiseavstand ved ulike alternativ 
	Reiseavstand ved ulike alternativ 
	Reiseavstand ved ulike alternativ 
	Reiseavstand ved ulike alternativ 

	inntil 1 t 
	inntil 1 t 

	Inntil 2 t 
	Inntil 2 t 

	Inntil 3 t 
	Inntil 3 t 

	Inntil 4 t 
	Inntil 4 t 

	Inntil 5 t 
	Inntil 5 t 

	Inntil 6 t 
	Inntil 6 t 



	Trondheim 
	Trondheim 
	Trondheim 
	Trondheim 

	56,72 % 
	56,72 % 

	84,90 % 
	84,90 % 

	95,29 % 
	95,29 % 

	97,60 % 
	97,60 % 

	99,84 % 
	99,84 % 

	100,00 % 
	100,00 % 


	Stjørdal 
	Stjørdal 
	Stjørdal 

	60,67 % 
	60,67 % 

	80,51 % 
	80,51 % 

	96,93 % 
	96,93 % 

	99,84 % 
	99,84 % 

	100,00 % 
	100,00 % 

	  
	  


	Malvik 
	Malvik 
	Malvik 

	61,93 % 
	61,93 % 

	82,09 % 
	82,09 % 

	96,93 % 
	96,93 % 

	99,84 % 
	99,84 % 

	100,00 % 
	100,00 % 

	  
	  


	Steinkjer 
	Steinkjer 
	Steinkjer 

	21,81 % 
	21,81 % 

	77,44 % 
	77,44 % 

	92,00 % 
	92,00 % 

	100,00 % 
	100,00 % 

	  
	  

	  
	  


	Trondheim - Levanger 
	Trondheim - Levanger 
	Trondheim - Levanger 

	70,82 % 
	70,82 % 

	90,54 % 
	90,54 % 

	97,68 % 
	97,68 % 

	99,85 % 
	99,85 % 

	100,00 % 
	100,00 % 

	  
	  


	Trondheim-Steinkjer 
	Trondheim-Steinkjer 
	Trondheim-Steinkjer 

	73,26 % 
	73,26 % 

	92,04 % 
	92,04 % 

	99,84 % 
	99,84 % 

	100,00 % 
	100,00 % 

	  
	  

	  
	  


	Trondheim-Namsos 
	Trondheim-Namsos 
	Trondheim-Namsos 

	62,08 % 
	62,08 % 

	94,35 % 
	94,35 % 

	100,00 % 
	100,00 % 

	  
	  

	  
	  

	  
	  




	 
	 
	10. Transportutgifter, reisekostnader, stordriftsfordeler på logistikkområdet 
	 
	10.1. Utvikling av transportkostnader 
	Våren 2022 inviterte vi transportbransjen til å gi oss innspill til pågående utredningsarbeid i forbindelse med framtidig lokalisering. Dagens transportruter, varemengdelister (ut-/ innleveringer), adresselister til kommunale mottakssteder var vedlagt kunngjøringen i Mercell og følgende spørsmål ble stilt: 
	1. Hvordan bør vi organisere frakt til/fra kommunene og evt. mellom lokasjonene? 
	1. Hvordan bør vi organisere frakt til/fra kommunene og evt. mellom lokasjonene? 
	1. Hvordan bør vi organisere frakt til/fra kommunene og evt. mellom lokasjonene? 

	2. Ut fra transporthensyn bør vi da være lokalisert på ett eller to steder? Evt. hvor? 
	2. Ut fra transporthensyn bør vi da være lokalisert på ett eller to steder? Evt. hvor? 

	3. Hvor er best mulig plassering av et lager og hva er merkostnaden (i prosent) i forhold til dagens to lokasjoner? 
	3. Hvor er best mulig plassering av et lager og hva er merkostnaden (i prosent) i forhold til dagens to lokasjoner? 

	4. Hvilke miljøhensyn, i forbindelse med gjennomføring av transporttjenester, tar deres firma i dag og hva anbefaler dere at vi tar med til neste anbudsrunde? 
	4. Hvilke miljøhensyn, i forbindelse med gjennomføring av transporttjenester, tar deres firma i dag og hva anbefaler dere at vi tar med til neste anbudsrunde? 

	5. Hva slags tanker har dere i forbindelse med transport og digitalisering? Ser dere noen konkrete muligheter? 
	5. Hva slags tanker har dere i forbindelse med transport og digitalisering? Ser dere noen konkrete muligheter? 


	Vi mottok 5 interessemeldinger fra 5 ulike transportbedrifter og det ble gjennomført digitale møter med hver bedrift. I etterkant av disse møtene mottok vi 4 skriftlige innspill. 
	Alle innspillene gir oss en unison anbefaling om å frakte hjelpemidlene i et lukket system (med egne biler) og ikke bruke samfraktprinsippet (sender med andre).  Dette begrunnes i både stor varemengde og at vareflyten (utlevering og innlevering) skjer begge veier på en og samme transportrute. 
	For å nå ut med hjelpemidler til alle kommuner 1 gang pr uke kjøres det i dag 14 ulike transportruter med skapbiler som rommer minimum 17m3. Transportrutene er effektivt organisert etter vurdering om optimal kjøretid og maksimal leveringskapasitet for de bilene som er avtalt til oppdraget. 6 av disse 14 transportrutene skjer mot kommuner som har mottakssted i Levanger eller lengre nord i Trøndelag. Med utgangspunkt i samme kjøremønster vil hver av disse 6 rutene få en økt transporttid på 2 timer og 30 min d
	Tiden er beregnet ut fra kjøring tur/retur Trondheim – Levanger. Den ene veien for levering av varer og den andre veien med innlevering av brukte hjelpemidler.  
	I dag har vi en avtale der vi betaler ca. kr 1.000, - pr time for mann og bil. Med disse tallene vil den årlige transportkostnaden øke med: 
	6 transportruter x 2,5 timer x kr 1.000, - x 52 uker = kr 780.000, - 
	Fra før er den årlige kostnaden på kr 4.200.000, -.  Dette med fører en økning på 18,5 %. Ett av innspillene angir en økning på 20-30%. 
	 
	Dersom endelig beslutning blir en løsning med en lokasjon med lager og en lokasjon uten, må det beregnes en økt transportkostnad mellom lokasjonene i forbindelse med utprøvninger med mer. Noe av behovet kan løses med å bruke transportrutene som går til eller forbi den lokasjonen som ikke har lager. Dersom dette utnyttes maksimalt, vil ekstrakostnaden reduseres til en kostnad som omhandler en «avstikker og stopp» fra hovedaksen. 
	 
	Ut fra transportfaglige vurderinger anbefaler bransjen følgende: 
	“2 lokasjoner: Dagens løsning med Levanger og Sandmoen er den beste. Ingen ønsker en lokasjon som er lengre nord, men en aktør bemerker at uteområdet rundt Sykehuset/Levanger er trangt/utfordrende med større biler. 
	1 lokasjon: Bransjen mener at lokasjonen bør ligge i nærheten av Trondheim. Dersom den legges til nordsiden av Trondheim, vil utfordringene med kjøre-/hviletidsbestemmelsene reduseres. 2 av innspillene angir Malvik/Sveberg som en optimal plassering.” 
	 
	Generelt står bransjen ovenfor utfordringer i forhold til miljøhensyn, miljøkrav og valg av bærekraftig energi. Vi er fremdeles tidlig når det gjelder utvikling av ulike alternativer. Usikkerheten, miljøkrav og kostnadsnivået medfører liten vilje til store investeringer. De investeringer som blir gjort må avskrives over kortere periode enn tidligere. 
	 
	Oppsummert: Når det gjelder transportkostnader vil disse øke med minst 18% dersom man velger ett lager kontra to hovedlager med ut- og innleveringer. I dag tilsvarer 18% ca. kr 800.000, -  
	 
	 
	10.2. Reisekostnader for leverandører: 
	Reisekostnader som oppstår når vi kjøper tjenester fra leverandører av hjelpemidler havner i vårt regnskap som en MEHF-kostnad. Disse kostnadene er, i så måte, en del av våre driftskostnader og påvirkes i forhold til startsted for reisen. Våre rammeavtaler regulerer at utgangspunkt for slike reiser er adressen til den enheten som bestiller reisen. Dette framkommer av bestillingen. 
	Dersom utgangspunkt for slike reiser endres fra to lokasjoner til en lokasjon vil også disse kostnadene øke. I dag ser vi at reisekostnadene i forhold til kjøp av tjenester på områdene service/reparasjon og installering utgjør ca. 25% av de totale tjenestekjøpskostnadene. 
	Med bare en lokasjon i Trondheim vil alle reisekostnader for oppdrag nord for Levanger øke med 2,5 timer + kilometergodtgjørelse. Oppdrag sør for Levanger vil ikke bli påvirket da avstanden fra lokasjon er den samme. Vi har ingen god statistikk som viser hvor mye/hvilke kommuner disse kostnadene henføres til. Et forsiktig anslag er at reiseutgiftene vil øke med ytterligere 5-10% dersom vi har kun en lokasjon. 
	 
	Oppsummert: Reisekostnader ved kjøp av tjenester vil øke med 5-10% dersom vi har kun en lokasjon. I dag kjøper vi reparasjons- og installasjonstjenester for ca. kr 8,8 mill. 7,5 % av dette utgjør 1 dag litt under kr 700.000, -. Det må jobbes med digital løsning, der det framkommer korrekt utgangspunkt for en reise, dersom vi fremdeles har 2 lokasjoner, men bare ett hovedlager. Da vil en slik løsning ikke gi økte utgifter for reisekostnader ved tjenestekjøp 
	 
	 
	10.3.  Stordriftsfordeler innen lager og logistikk 
	I 2019 ble det gjennomført en utredning som omhandlet fordeler/ulemper med sammenslåing av lager Levanger med lager Sandmoen. Rapporten fikk navnet «Framtidig lagerstruktur, NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag”. Arbeidet ble i stor grad gjennomført av konsulentfirma Sitma med S.E Grønland i spissen. Rapporten konkluderte den gangen med stordriftsfordeler innen redusert lager-/spesialareal og tilhørende driftskostnader. Dette inngår i denne rapporten som en del av husleieberegningen. Andre stordriftsfordeler e
	- Mindre manuelle «huske-rutiner» for saksbehandlere/rådgivere som lager ordrer. I dag oppstår det flere utfordringer rundt å plukke varer som skal sendes motsatt lokasjon for utkjøring. Saksbehandlere/rådgivere må huske å skifte tilgangsroller i logistikkverktøyet utfra hvilket hovedlager (org 16 eller org 17) som betjener ulike kommuner med hjelpemidler. Dette henger sammen med organisering av faste transportruter. 
	- Mindre manuelle «huske-rutiner» for saksbehandlere/rådgivere som lager ordrer. I dag oppstår det flere utfordringer rundt å plukke varer som skal sendes motsatt lokasjon for utkjøring. Saksbehandlere/rådgivere må huske å skifte tilgangsroller i logistikkverktøyet utfra hvilket hovedlager (org 16 eller org 17) som betjener ulike kommuner med hjelpemidler. Dette henger sammen med organisering av faste transportruter. 
	- Mindre manuelle «huske-rutiner» for saksbehandlere/rådgivere som lager ordrer. I dag oppstår det flere utfordringer rundt å plukke varer som skal sendes motsatt lokasjon for utkjøring. Saksbehandlere/rådgivere må huske å skifte tilgangsroller i logistikkverktøyet utfra hvilket hovedlager (org 16 eller org 17) som betjener ulike kommuner med hjelpemidler. Dette henger sammen med organisering av faste transportruter. 

	- Doble koordineringsroller av drift på teknisk verksted og lager. Det er vanskelig å si hvor mye denne fordelen vil utgjøre sett opp mot koordinering av flere ansatte og større mengdeoppgaver på ved et lager og verksted. 
	- Doble koordineringsroller av drift på teknisk verksted og lager. Det er vanskelig å si hvor mye denne fordelen vil utgjøre sett opp mot koordinering av flere ansatte og større mengdeoppgaver på ved et lager og verksted. 


	 
	Oppsummering: Et forsiktig anslag er at stordriftsfordelene vil, etter hvert, utgjøre 2 årsverk. I dag er gjennomsnittslønn for vårt lagerpersonell kr 500.0000-. Inklusiv sosiale kostnader (+ 30%) beregnes derfor 1 stilling til kr 650.000, -. Totalt kan stordriftsfordelen utgjøre kr 1.300.000, -.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.4. Beregninger rundt husleie for ulike lokasjonsvalg: 
	  
	I dag leier NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag lokasjoner i Trondheim og Levanger. 
	  
	Dette er dagens utgifter pr år: 
	  
	Lokasjon 
	Lokasjon 
	Lokasjon 
	Lokasjon 
	Lokasjon 

	Husleie 
	Husleie 

	Driftsutgifter 
	Driftsutgifter 



	Trondheim 
	Trondheim 
	Trondheim 
	Trondheim 

	8.183.769kr 
	8.183.769kr 

	2.956.090kr 
	2.956.090kr 


	Levanger 
	Levanger 
	Levanger 

	2.432.343kr 
	2.432.343kr 

	1.186.782kr 
	1.186.782kr 


	Totalsum husleie 
	Totalsum husleie 
	Totalsum husleie 

	10.616.112kr 
	10.616.112kr 

	4.142.872kr 
	4.142.872kr 




	  
	De samlede utgiftene til husleie og drift av hus er i 2021-tall på til sammen kr. 14.758.984. 
	  
	Lokasjon Trondheim er på 5.190 kvm. Pris pr kvm husleie er kr 1.577, og driftskostnadene er på kr. 570 pr. kvm. 
	  
	Lokasjon Levanger er på 2.323 kvm. Pris pr kvm er kr 1.047, - og driftskostnadene er kr. 510 pr. kvm. Som følge av økt aktivitet og utfordrende infrastruktur i bygget kjøper vi pr. i dag gjenbrukstjenester for plasskrevende hjelpemidler som senger. I dag tilsvarer dette en årlig MEHF-kostnad ca. kr 400.000, - som ikke er tatt inn i tabellen. 
	  
	Anslag over framtidige leiekostnader: 
	Dagens leie og driftspriser er lavere enn hva vi må regne med ved anskaffelse av nye lokaler. 
	 I utregning av husleiekostnader ved framtidig leie av nye lokaler har Anders Føreland (NAV Hjelpemiddelsentral Agder) gitt oss tallgrunnlag, og har bistått oss i arbeidet, slik at vi har kunnet gjøre beregninger over mulige kostnader og areal. Vi presiserer at dette er anslag og at det å bygge nytt /leie brukte arealer ved et anbud både kan bli dyrere eller rimeligere. 
	  
	Trøndelag har i dag 131 kontorplasser (ref. data i Lydia) fordelt på 103 i Trondheim og 28 i Levanger. Framtidige husleiekostnader er stipulert til kr 2.400,- pr. kvm. Investeringskostnader er stipulert til kr 2.400, - pr. kvm. ved 2 nye lokasjoner og kr 2.000, - pr. kvm. ved etablering av ny 1 lokasjon. 
	  
	 
	Vi bruker NAV-normen på 23kvm pr. kontorplass i videre utregning. I dag har Trondheim 15,9 kvm pr kontoransatt. I et reelt anbud/utbygging kan de reelle kvm pr kontoransatt legges lavere enn normen. Dette vil være avveininger som gjøres ut fra vurderinger av hvor stor del av arbeidstida de ulike gruppene bruker på arbeidsplassen. 
	  
	 
	 
	 
	Ved etablering av 1 ny lokasjon 
	Ved etablering av 1 lokasjon har vi tatt utgangspunktet i dagens areal på spesialrom på Sandmoen og lagt på 30%. Vi har ikke gått nøyaktig inn på beregningen, men tatt utgangspunkt i at både teknisk verksted, klargjøringsverksted, lager og mottak må økes for å håndtere økt mengde av varer. 
	Resten av arealet er beregnet etter Nav-norm og antall kontoransatte. 
	Totalarealet vil da bli 6618 kvm. 
	  
	Ved etablering av 2 nye lokasjoner 
	Her har vi tatt utgangspunkt i dagens areal på begge lokasjoner. Endringene i forhold til dagens areal omhandler kontorareal (pga normkrav til kontorareal), og at vi har økt antall kvm på spesialrom i forhold til dagens areal i Levanger. 
	Beregnet arealbehov er da satt til 5.769 kvm for lokasjon sør, og til 1876 kvm for lokasjon nord. Totalt beregnet arealbehov blir da 8.037 kvm. 
	  
	Ved etablering av en 1 større og 1 mindre lokasjon 
	Her har vi tatt utgangspunktet i at lager, mottak, klargjøring og teknisk verksted er på 1 lokasjon. Den større lokasjonen har fått beregnet en oppskalering av disse arealene. 
	For kontorplasser har vi tatt utgangspunkt i dagens fordeling i kontoransatte mellom Levanger og Trondheim.  Ved den mindre lokasjonen er det også beregnet areal til utprøvingsrom, demorom, et mindre lagerareal og et mindre teknisk verksted. Beregnet areal for stor lokasjon er 5893 kvm og 1244 kvm for mindre lokasjon, totalt 7137 kvm for Trøndelag. 
	  
	Driftskostnader 
	Vi har tatt utgangspunkt i de driftskostnadene vi har i dag, og brukt gjennomsnittet pr. kvm på den videre utregningen (kr 540,-). Tallene tar ikke hensyn til stordriftsfordel. Sammenligningen mellom 1 lokasjon og de andre alternativene vil derfor antagelig ha større avvik enn det som vises i utregningen.  
	For 1 lokasjon er driftskostnadene beregnet til kr 3.573.720, - 
	For 2 fulle lokasjoner er driftskostnadene beregnet til kr 4.339.980, -, 
	For 1 større og 1 mindre lokasjon er driftskostnadene beregnet til kr 3.853.980, - 
	 
	 
	 
	Investeringskostnader 
	Vi har fått oppgitt en pris pr. kvm på 1 (2.000 kr pr kvm) og 2 lokasjoner (2.400 kr pr kvm). Disse benytter vi i utregningen. Tallene tar ikke hensyn til gjenbruk av utstyr eller hva en eventuell ny lokasjon har fra før. 
	Vi kan gjenbruke en del utstyr fra Sandmoen og Levanger, men det er ikke før etter et anbud vi kan fastslå en nærmere sum.  
	Ved gjenbruk av 1 eller 2 lokasjoner vil investeringskostnadene bli betraktelig lavere. 
	  
	For 1 ny lokasjon er investeringskostnadene beregnet til kr 13.236.000,- 
	For 2 nye lokasjoner er investeringskostnadene beregnet til kr 19.288.800,- 
	For 1 større og 1 mindre lokasjon er investeringskostnadene beregnet til kr 17.128.800,- 
	  
	Vi har ikke beregnet flyttekostnader ved at vi etablerer oss på en eller to nye lokasjoner. Erfaringsmessig vil det kreve mye ressurser i en periode, spesielt innenfor logistikk og teknikk. 
	  
	Beregnede kostnader i kr ved innleie av nye lokasjoner  
	Alternativer 
	Alternativer 
	Alternativer 
	Alternativer 
	Alternativer 

	Husleie 
	Husleie 

	Driftskostnader 
	Driftskostnader 

	Sum 
	Sum 

	 
	 

	Endring 2022-2026 
	Endring 2022-2026 

	Investerings- 
	Investerings- 
	kostnader 



	1 lokasjon 
	1 lokasjon 
	1 lokasjon 
	1 lokasjon 

	15.9mill  
	15.9mill  

	3.6mill 
	3.6mill 

	19.5 mill 
	19.5 mill 

	 
	 

	- 4.7mill 
	- 4.7mill 

	13.2mill 
	13.2mill 


	2 lokasjoner 
	2 lokasjoner 
	2 lokasjoner 

	19.3mill 
	19.3mill 

	4.3mill 
	4.3mill 

	23.6mill 
	23.6mill 

	 
	 

	- 8.8mill 
	- 8.8mill 

	19.3mill 
	19.3mill 


	1 stor og mindre lokasjon 
	1 stor og mindre lokasjon 
	1 stor og mindre lokasjon 

	17.1mill 
	17.1mill 

	3.8mill 
	3.8mill 
	 

	21mill 
	21mill 

	 
	 

	- 6.2mill 
	- 6.2mill 

	18.4mill 
	18.4mill 




	  
	Alle nye alternativer vil gi oss atskillig større utgifter enn vi har i dag. Investeringskostnader ved ny anskaffelse er også høye. 
	  
	   
	 Gjenbruk av lokasjoner. 
	Vi kan gjenbruke dagens lokasjoner slik de står. Dette forutsetter at vi kan få en ny langsiktig kontrakt med sykehuset i Levanger. Dette må eventuelt også være del av en anbudsprosess ifølge Tore Lynau ved NAV Eiendomsseksjon. 
	Gjenbruk av lokaler vil sannsynligvis ikke gi store økte utgifter i husleie og driftsutgifter, men vi må regne med noen investeringskostnader for å oppgradere lokalene i Levanger 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Vi kan også gjenbruke Sandmoen, og gjøre innleie av en ny komplett lokasjon i nord. 
	Utgiftene ved Sandmoen blir da videreført slik de er, mens vi har beregnet hva det vil koste med husleie, drift og investeringer ved nytt innleie i norddelen av fylket. 
	 
	Lokasjon 
	Lokasjon 
	Lokasjon 
	Lokasjon 
	Lokasjon 

	Husleie 
	Husleie 

	Driftsutgifter 
	Driftsutgifter 

	Sum 
	Sum 

	Investeringskostnader 
	Investeringskostnader 



	Trondheim (gjenbruk av Sandmoen) 
	Trondheim (gjenbruk av Sandmoen) 
	Trondheim (gjenbruk av Sandmoen) 
	Trondheim (gjenbruk av Sandmoen) 

	8.2mill kr 
	8.2mill kr 

	3mill kr 
	3mill kr 

	11.2mill kr 
	11.2mill kr 

	Kr 0,- 
	Kr 0,- 


	Nye komplette lokaler nord i fylket 
	Nye komplette lokaler nord i fylket 
	Nye komplette lokaler nord i fylket 

	4.9mill kr 
	4.9mill kr 

	1.1mill kr 
	1.1mill kr 

	6mill kr 
	6mill kr 

	3.8mill kr 
	3.8mill kr 


	Totale utgifter 
	Totale utgifter 
	Totale utgifter 

	13.1mill kr 
	13.1mill kr 

	4.1mill kr 
	4.1mill kr 

	17.2mill kr 
	17.2mill kr 

	3.8mill kr 
	3.8mill kr 




	 
	 
	Vi har også sett på hva det vil koste oss å bygge ut Sandmoen til å bli en større lokasjon og ha innleie av en mindre lokasjon. 
	 
	I stedet for å bare gjøre teoretiske beregninger har vi her fått huseier til å gi et uforpliktende anslag over hva å utvide lokasjon Sandmoen til å håndtere lager, mottak, klargjøring og teknisk verksted for Trøndelag kan koste. 
	Anslaget vi har fått inneholder en utvidelse på ca. 1.000 kvm, og inneholder utvidelse av lager (+ mesanin), teknisk verksted og mottak. Det er også stipulert 180 kvm kontorlokale i anslaget. 
	Dette forslaget fra huseier inneholder flere kvm enn det vi har beregnet at vi har behov for i ny større lokasjon. Lokalene på Sandmoen blir ved huseiers forslag utvidet til 6253 kvm. Vi kan ved reelle forhandlinger gå ned på areal (f.eks. droppe mesanin og spare 200.000kr pr. år). 
	Ny husleie er ved huseier forslag til utbygging stipulert til kr. 10.3 mill kr, som gir en økning på 2.1 mill.kr i forhold til dagens husleie på Sandmoen.  
	Alternativer 
	Alternativer 
	Alternativer 
	Alternativer 
	Alternativer 

	Husleie 
	Husleie 

	Driftskostnader 
	Driftskostnader 

	Sum 
	Sum 

	Investerings- 
	Investerings- 
	kostnader 



	Sandmoen utbygd til 6253 kvm, kr: 
	Sandmoen utbygd til 6253 kvm, kr: 
	Sandmoen utbygd til 6253 kvm, kr: 
	Sandmoen utbygd til 6253 kvm, kr: 

	10.3mill kr 
	10.3mill kr 

	3.4 mill kr 
	3.4 mill kr 

	13.7mill kr 
	13.7mill kr 

	2.mill kr 
	2.mill kr 


	Ny mindre lokasjon 1244 kvm, kr: 
	Ny mindre lokasjon 1244 kvm, kr: 
	Ny mindre lokasjon 1244 kvm, kr: 

	3mill kr 
	3mill kr 
	 

	0.7mill kr 
	0.7mill kr 
	 

	3.7mill kr 
	3.7mill kr 
	 

	2.5mill kr 
	2.5mill kr 
	 


	Total husleie kr.: 
	Total husleie kr.: 
	Total husleie kr.: 

	13.3mill kr 
	13.3mill kr 

	4.1mill kr 
	4.1mill kr 

	17.4mill kr 
	17.4mill kr 

	4.5mill kr 
	4.5mill kr 




	  
	 
	 
	 
	11.  HR – utgifter ved omstilling, hvordan ulike valg vil påvirke kompetansetap/ rekrutteringsmuligheter 
	 
	For å se på hva eventuell flytting av arbeidssted kan medføre av konsekvenser vil vi først beskrive dagens organisasjon og lokasjon. 
	Organisering i dag 
	Modellen under viser vårt organisasjonskart hvor vi også har satt inn hvor ansatte har sitt oppmøtested de fleste dager, og vi har lagt inn farger for å gruppere ulike forhold ved stillingene. Det er antall ansatte som er oppgitt i de ulike gruppene, ikke antall årsverk. Totalt har vi 122 faste ansatte med arbeidssted i Trondheim, 38 fast ansatte med arbeidssted på Levanger, og en ansatt som arbeider 50 % på hver av lokasjonene. Det er kun de fast ansatte som er lagt inn i antallet. I tillegg til disse komm
	 
	Figure
	Totalt arbeider 94 av våre ansatte på hjelpemiddelområdet. Av disse har 62,5 arbeidssted i Trondheim, og 31,5 på Levanger. 
	Lokasjonsuavhengige 
	Lokasjonsuavhengige 
	Lokasjonsuavhengige 
	Lokasjonsuavhengige 
	Lokasjonsuavhengige 
	grupper 

	De lyseblå gruppene er fellesfunksjoner og stillinger som ikke er brukernære, og som av den grunn kan fungere fra begge 
	De lyseblå gruppene er fellesfunksjoner og stillinger som ikke er brukernære, og som av den grunn kan fungere fra begge 
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	TR
	lokasjonene. Pr. i dag har 20 av disse arbeidssted i Trondheim, og 7 på Levanger. 
	lokasjonene. Pr. i dag har 20 av disse arbeidssted i Trondheim, og 7 på Levanger. 




	 
	Lokasjonsavhengige 
	Lokasjonsavhengige 
	Lokasjonsavhengige 
	Lokasjonsavhengige 
	Lokasjonsavhengige 
	grupper 

	Lager, teknikk og mottak brukt/gjenbruk er markert med mørkere blå farge. Teknisk ordrekontor regnes også inn blant disse ettersom de med stor fordel er samlokalisert med teknisk verksted og lager. Disse gruppene er avhengige av å utføre sitt arbeid på lokasjon(ene).  
	Lager, teknikk og mottak brukt/gjenbruk er markert med mørkere blå farge. Teknisk ordrekontor regnes også inn blant disse ettersom de med stor fordel er samlokalisert med teknisk verksted og lager. Disse gruppene er avhengige av å utføre sitt arbeid på lokasjon(ene).  
	Pr. i dag har 20 av disse sitt arbeidssted i Trondheim, og 12 på Levanger.  
	 




	 
	Rådgiving 
	Rådgiving 
	Rådgiving 
	Rådgiving 
	Rådgiving 

	Rådgivingsgruppene er de som møter brukere inne på sentralen, eller som er ute på brukernes arenaer for utprøvinger.  
	Rådgivingsgruppene er de som møter brukere inne på sentralen, eller som er ute på brukernes arenaer for utprøvinger.  
	Pr. i dag har 22,5 av de som arbeider med rådgiving på hjelpemiddelområdet arbeidssted i Trondheim, og 12,5 på Levanger. (Desimalen for disse gruppene kommer av at en ansatt har arbeidsplass både i Trondheim (50%) og på Levanger (50%)). 



	Bilsenter Midt-Norge 
	Bilsenter Midt-Norge 
	Bilsenter Midt-Norge 
	Bilsenter Midt-Norge 
	 

	Vi har 15 ansatte som arbeider på bilområdet. Det er bestemt at disse skal være samlet med ulike yrkesgrupper.   
	Vi har 15 ansatte som arbeider på bilområdet. Det er bestemt at disse skal være samlet med ulike yrkesgrupper.   
	De er angitt med egen farge ettersom de opererer i et område som også innbefatter deler av Innlandet, Møre og Romsdal og Nordland. De er lokasjonsavhengige ettersom de er avhengig av bilhallen for sine utprøvinger. Alle ansatte for Bilsenter Midt-Norge er samlet på lokasjonen I Trondheim. 




	 
	Totalt har vi 45 ansatte som jobber på tolkeområdet. 40 av disse arbeider ut fra arbeidssted Trondheim, og 5 arbeider ut fra arbeidssted Levanger. 
	Tolk 
	Tolk 
	Tolk 
	Tolk 
	Tolk 

	Tolkeformidling 
	Tolkeformidling 

	Tolkene våre er i stor grad ute på brukernes arenaer for å tolke, og bør derfor ha sin lokasjon nærmest der tolkeoppdragene er. Det er av den grunn en klar fordel at vi har tolker både i nord-delen og sør-delen av fylket. Dette for å minimere kjøretid mellom oppdrag, og kjøring inn til enheten når man har kontortid (forberedelser mm.).  
	Tolkene våre er i stor grad ute på brukernes arenaer for å tolke, og bør derfor ha sin lokasjon nærmest der tolkeoppdragene er. Det er av den grunn en klar fordel at vi har tolker både i nord-delen og sør-delen av fylket. Dette for å minimere kjøretid mellom oppdrag, og kjøring inn til enheten når man har kontortid (forberedelser mm.).  
	Pr. i dag har 32 av disse sitt arbeidssted i Trondheim, og 4 på Levanger.  
	Tolkeformidlingen bør være nær tolkene.  Pr. i dag har 8 av disse arbeidssted i Trondheim, og 1 på Levanger.  




	 
	 
	Ledelse og stab. Lederne er markert som lokasjonsuavhengige, da de møter på begge lokasjoner selv om de arbeider ut fra en lokasjon. Bilsenterleder er lagt til Trondheim.  
	 
	Demografi 
	Av dagens 161 ansatte er 27 stk. over 60 år. Av disse er 19 ansatt i Trondheim, hvorav 4 er 65 år eller eldre. På Levanger er 8 av de ansatte over 60 år, hvorav 2 er over 65 år.  
	Det er 32 fast ansatte som er under 40 år. Det er 44 ansatte i 40-årene, og 58 ansatte er i 50 årene.  
	 
	Ansattes bosted 
	Vår viktigste ressurs er de ansatte. Å ha et arbeidsmiljø som legger til rette for et godt samspill mellom mennesker, teknologi og data vil være avgjørende for å kunne lykkes med å gi gode tjenester til våre brukere også i framtida. Digitalisering kan effektivisere mange oppgaver, men vi vil fortsatt være avhengig av de ansattes kreativitet, ferdigheter og samhandlingskunnskap for å skape de gode tjenestene. Kompetansen som trengs for å løse våre oppgaver bygger på mange ulike fag, men er også for en stor d
	Å flytte arbeidsplassen slik at ansatte får lengre reisevei vil utgjøre en risiko for at ansatte velger å søke seg andre jobber for å få en hverdag med mindre reisebelastning. Mister vi mange ansatte samtidig kan det utgjøre en stor risiko for kvaliteten på våre tjenester i en overgangsperiode. Rekruttering og opplæring av nye ansatte utgjør også en stor kostnad. 
	Kartet nedenfor viser med lysegrønne markeringer hvor de ansatte bor i dag, med Steinkjer og Orkanger som de ytterste bostedsadressene. Tallene i blått viser hvor mange fra lokasjon Levanger som bor i disse kommunene, og de røde tallene viser hvor ansatte fra lokasjon Trondheim bor.  
	 
	Figure
	 
	Ekstrakostnader forbundet med «Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested». 
	 
	Reiseutgifter ved flytting av tjenestested. 
	Alle ansatte vil ha krav på å få dekket inntil 3500,- i reiseutgifter de to første årene dersom arbeidsplassen flyttes. Dette vil også gjelde for de som får mindre reisekostnader for å komme seg til jobb enn de har i dag. De ansatte kan kreve å bruke egen bil hvis de ønsker det, selv om offentlig kommunikasjon kunne vært rimeligere. Dette vil kunne medføre betydelige utgifter i en 2-årsperiode. 
	De ansatte har rett og plikt til å følge oppgaver til ny lokasjon, men plikten til å følge med forutsetter at oppgavene ikke flyttes lengre enn det som ligger innenfor «daglig pendleravstand». Daglig pendleravstand er definert til: 
	• Reisetid på inntil 1 time og 45 min én vei fra bopel til nytt arbeidssted vil ligge innenfor «daglig pendleravstand».  
	• Reisetid på inntil 1 time og 45 min én vei fra bopel til nytt arbeidssted vil ligge innenfor «daglig pendleravstand».  
	• Reisetid på inntil 1 time og 45 min én vei fra bopel til nytt arbeidssted vil ligge innenfor «daglig pendleravstand».  

	• Tilleggsfaktorer som skal vurderes: 
	• Tilleggsfaktorer som skal vurderes: 
	• Tilleggsfaktorer som skal vurderes: 
	• Transportmuligheter – frekvens og avgangs- og ankomsttider 
	• Transportmuligheter – frekvens og avgangs- og ankomsttider 
	• Transportmuligheter – frekvens og avgangs- og ankomsttider 

	• Distanse 
	• Distanse 

	• Reisekostnader 
	• Reisekostnader 

	• Særskilt krevende og dokumenterte sosiale forhold, f.eks. helsemessige forhold eller særskilte omsorgsforpliktelser. 
	• Særskilt krevende og dokumenterte sosiale forhold, f.eks. helsemessige forhold eller særskilte omsorgsforpliktelser. 





	Tilleggsfaktorene vektlegges sterkere jo nærmere man er en reisevei på 1 time og 45 min. 
	Dekning av flytteutgifter kan være aktuelt for de som faller utenfor «daglig pendleravstand» og må også tas med i betraktning som mulig omstillingskostnad. 
	Sluttvederlag er også et virkemiddel i Statens særavtale som skal drøftes med tillitsvalgte ved oppstart av den enkelte omstillingsprosess. Sluttvederlag kan tas i bruk for ansatte som har mer enn ett års ansettelse i virksomheten. Sluttvederlaget tilsvarer en månedslønn for hvert faktisk tjenesteår i staten, men ikke lavere enn 6 måneders lønn og maks 12 måneders lønn. 
	 
	Muligheter for hybrid arbeidshverdag    
	Hybrid arbeidshverdag, med veksling mellom oppmøte på arbeidssted og hjemmekontor, kan dempe ulempene ved eventuelt lengre reiseavstand til arbeidssted enn i dag. Ved nedstenginger under pandemien var det kun ansatte ved lager, mottak og teknisk verksted som var daglig til stede på lokasjonene. Det er kun de ansatte ved disse gruppene som har liten mulighet for å kunne ha en hybrid arbeidsdag.  
	At de ansatte i stor grad jobber hjemmefra, har ikke vært en ønsket situasjon hos oss etter gjenåpning fra pandemien. Vi ønsker at arbeidsplassene skal være levende treffpunkt for faglig og sosial samhandling. NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag har derfor i dag lagt seg på en generell linje hvor vi ønsker at de ansatte skal være mer til stede på jobb enn på hjemmekontor. Dette skal evalueres i november 2022.   
	Mange møter i organisasjonen og faglige diskusjoner foregår likevel på Teams ettersom vi er fordelt på to lokasjoner. Å øke bruken av hjemmekontor er en mulighet som kan dempe ulemper ved flytting av lokasjon, men stort omfang av bruk av hjemmekontor må veies opp mot andre hensyn.  
	   
	Rekrutteringsmuligheter  
	Det har generelt vært gode rekrutteringsmuligheter både i Levanger og i Trondheim. Levanger rekrutterer fra et nedslagsfelt fra Steinkjer til Stjørdal, og Trondheim har et stort felles arbeidsmarked med kommunene rundt.   
	Muligheter for rekruttering på steder vi ikke har erfaring fra er kun antagelser som ikke kan tillegges særlig vekt.  Vi regner med at Steinkjer vil kunne rekruttere fra alle Innherredskommunene. Namsos har et mindre omland og lengre reisevei til andre større befolkningssentre, så her er antagelig rekrutteringsgrunnlaget noe tynnere enn på Innherred. En lokasjon i Malvik vil kunne rekruttere ansatte også fra Stjørdal og fra Trondheim. Stjørdal vil trolig kunne rekruttere fra Levanger, Malvik og fra Trondhei
	  
	  
	  
	12. En samlet drøfting rundt ulike valg 
	Denne drøftingen er det ledergruppen ved Nav Hjelpemiddelsentral Trøndelag som står for.  
	Oppgaven med å veie de ulike mulighetene vi har opp mot hverandre er en balansegang mellom ønsker og ambisjoner for tjenesten, og de muligheter de økonomiske rammene gir oss. Allerede i dag har vi økonomiske utfordringer med å få rekruttert nye ansatte når noen slutter. Vi har nå 4 ledige stillinger som vi trenger å rekruttere inn i for å opprettholde tjenestenivået, men som vi av budsjettmessige årsaker ikke kan ansette i slik det ser ut nå. Vi har heller ikke fått signaler om at økt husleie som følge av b
	 
	Når vi ser på prisoverslagene vi har for nye lokaler ser vi at alle gir så stor økning i pris at det ville gitt store økonomiske konsekvenser for driften framover å binde opp så store deler av driftsbudsjettet i økt husleie.  
	 
	Når det gjelder muligheten for å plassere en samlet ny lokasjon i Malvik eller i Stjørdal ville dette ikke vært funksjonelt for tolketjenesten vår. Mange tolkeoppdrag er i nærheten av Trondheim sentrum. Med en plassering lenger ut fra Trondheim sentrum enn dagens lokasjon på Sandmoen, ville tolkene våre i større grad måtte jobbe ut fra hjemmekontor, og ha mindre muligheter til å møtes fysisk og være en del av fagmiljøet på hjelpemiddelsentralen. Det samme gjelder for tolkene som i dag har arbeidsplass på Le
	 
	Å plassere en ny samlet lokasjon på Stjørdal ville gitt oss økte transportkostnader av hjelpemidler til Trondheim og Malvik ettersom de i dag henter sine hjelpemidler direkte fra vårt lager på Sandmoen. Dette utgjør ca. 40 % av våre leveranser i dag. 
	Det samme kan gjelde ved en plassering i Malvik, selv om det er mer sannsynlig at de ville hente hjelpemidler derfra. 
	Omstillingskostnadene med å flytte alle ansatte til et nytt sted ville vært svært store, og det er en risiko for kompetanseflukt fra begge lokasjoner. Investeringskostnadene vil også være store ved flytting av alt til et nytt sted. 
	Muligheten for å legge hele hjelpemiddelsentralen samlet til en ny lokasjon i Malvik eller i Stjørdal faller av disse hensynene helt ut fra den videre drøftingen. Dette til tross for at vi ser at en eventuell samling til en lokasjon burde vært på et helt nytt sted. 
	 
	 
	 
	 
	For å begrense husleieøkning framover sitter vi derfor igjen med 4 ulike valg: 
	 
	1. Å fortsette med Sandmoen slik den står i dag og forsøke å få utvidet leieavtalen med Levanger Sykehus med 10 år gjennom anbudsrunde. 
	1. Å fortsette med Sandmoen slik den står i dag og forsøke å få utvidet leieavtalen med Levanger Sykehus med 10 år gjennom anbudsrunde. 
	1. Å fortsette med Sandmoen slik den står i dag og forsøke å få utvidet leieavtalen med Levanger Sykehus med 10 år gjennom anbudsrunde. 

	2. Å fortsette med Sandmoen slik den står i dag og leie en ny komplett lokasjon i norddelen av fylket. 
	2. Å fortsette med Sandmoen slik den står i dag og leie en ny komplett lokasjon i norddelen av fylket. 

	3. Å bygge ut Sandmoen til å samle hovedlager, klargjøring for gjenbruk og teknisk verksted, og å leie inn lokaler til andre tjenester i norddelen av fylket 
	3. Å bygge ut Sandmoen til å samle hovedlager, klargjøring for gjenbruk og teknisk verksted, og å leie inn lokaler til andre tjenester i norddelen av fylket 

	4. Å bygge ut Sandmoen til å romme alle tjenestene for hele fylket. 
	4. Å bygge ut Sandmoen til å romme alle tjenestene for hele fylket. 


	 
	Det er disse 4 alternativene vi tar med oss videre. Alle disse alternativene vil gi oss lavere husleie og driftsutgifter enn det å anskaffe kun nye lokaler. For investeringskostnader utgjør det en enda større forskjell å gå for gjenbruk av lokaler. 
	 
	 
	Fordeler og ulemper med å fortsette med de lokasjonene vi har i dag. 
	Vi vet ikke om dette er et reelt alternativ, da vi ikke har noen opsjon utover 2026 i nåværende leieavtale på Levanger. Dette er et alternativ som vi eventuelt må forhandle med Sykehuset Levanger gjennom en åpen anbudskonkurranse. 
	Med tanke på brukernærhet vil dette opprettholde dagens situasjon. Vi når i dag ut til 90,5 % av alle brukerne innen 2 timer.  
	 
	Når det gjelder logistikk er ingen av lokasjonene rustet for lager og gjenbruk med tanke på brukerveksten vi har skissert framover. På lokasjon Levanger har vi i dag ikke plass til gjenbruk av senger, og vi kjøper i dag tjenester for kr. 400.000 pr. år for å gjenbruke senger i norddelen av fylket. På Sandmoen er det allerede knapt med plass til varemottak, returmottak og klargjøring av hjelpemidler for gjenbruk. På lager Sandmoen er det bedre plass, og det er mulig å sette inn en mesanin hvis det er behov f
	På lokasjon Levanger er det også trangt å komme til med større biler, og det er også HMS-utfordringer knyttet til kassasjon av hjelpemidler. 
	 
	Å opprettholde de lokasjonene vi har gir lavest risiko for tap av kompetanse og ingen omstillingskostnader, men vi må regne med noen bygningsmessige tilpassinger for å imøtegå plassproblemene som er beskrevet ovenfor.   
	Dette er med stor sannsynlighet det rimeligste alternativet med hensyn til husleie, da vi har gunstige husleier på begge lokasjoner i dag.  
	En ulempe med å fortsette med dagens lokasjoner er at det er mer utfordrende å utvikle enhetlige tjenester i hele fylket, og å få brukt ressursene godt på tvers av lokasjonene på en 
	del områder. Dette gjelder særlig på lager og teknisk verksted hvor vi ikke får utnyttet mulige stordriftsfordeler. På stedsuavhengige fagområder har dette vært lettere å få til, men dette må det fortsatt jobbes med framover. 
	 
	 
	2. Fordeler og ulemper ved å fortsette med Sandmoen slik den står i dag og bygge en ny full lokasjon i norddelen av fylket. 
	Her vil mye være likt med alternativ 1, men det vil gi oss en dyrere husleie. Lokalene vil da være bedre rustet for framtida i norddelen av fylket enn ved gjenbruk av dagens lokaler. 
	Omstillingskostnadene og mulig tap av kompetanse vil avhenge av hvor i norddelen av fylket en ny lokasjon blir lagt. Dette diskuteres for seg under eget punkt. 
	 
	 
	3. Fordeler og ulemper ved å bygge ut Sandmoen til å håndtere lager, klargjøring for gjenbruk og teknisk verksted, og å leie lokaler til øvrige tjenester i norddelen av fylket. 
	Dette alternativet vil gi en brukernærhet tilsvarende alternativ 1 og 2. Brukerkonferansen ønsket også å ha lager på 2 lokasjoner, men vi mener vi kan løse behovet for tilgang på hjelpemidler og deler ved å utnytte hyppig transport mellom lokasjonene. I tillegg kan vi organisere framskutte lager for kritiske hjelpemidler/deler. 
	I de ansattes gjennomgang var det samling av lager og gjenbruk som ble diskutert. Her kom det fram at teknisk verksted var avhengig av å være sammen med lager. Vi ser at dette er nødvendig, og har derfor også tatt med teknisk verksted inn sammen med lager og gjenbruk når vi drøfter å legge også dette til en lokasjon. 
	Det å ha lager, klargjøring for gjenbruk og teknisk verksted samlet på et sted vil være en fordel med tanke på stordriftsfordeler.  
	Vi vil kunne få en bedre lageroversikt, færre feilkilder, bedre koordinering og mer effektiv ressursbruk for alle ansatte på hjelpemiddelområdet. 
	Utfordringene kan være mangel på nærhet til lager for ansatte på lokasjonen uten lager. Ansatte kan for eksempel ha behov for tilgang til lager ved vurdering av gjenbruksutstyr og ved uforutsette behov i en utprøvingssituasjon. Noe av dette kan løses med mer tilgjengelig utprøvingsutstyr på lokasjonen uten lager, mer digital samhandling ved vurdering av gjenbruksutstyr, samt å benytte transporten som går forbi lokasjon nord. 
	Vårt dataverktøy (Oebs) er mer hensiktsmessig med alt på en lokasjon.  
	Ved å bygge ut på Sandmoen kan vi tilrettelegge lokalene for mer effektiv klargjøring og lagerhold enn det vi har i dag. 
	 
	Vi kan risikere å miste kompetansen ved teknisk verksted og lager ved lokasjon nord hvis denne løsningen velges. På andre områder er det større sjanse for å beholde kompetanse, avhengig av hvor lokasjon i nord blir lagt. Vi får omstillingskostnader knyttet til de ansatte ved lager og teknisk verksted på Levanger i dag. 
	 
	Dette alternativet gir oss begrensede investeringskostnader sammenlignet med å anskaffe helt nye lokaler. 
	Det kan av de skisserte husleie- og driftskostnadene se ut som om denne løsningen kan bli minst like dyr som å ha to fulle lokasjoner. Her har vi gjort dette alternativet urett ved at det er tatt med mer i det foreslåtte anslaget fra huseier, enn om vi hadde gjort rene beregninger ut fra minstekrav slik vi har gjort for andre alternativ. 
	 
	Vi får økte transportkostnader for frakt av hjelpemidler ved å samle alle transportruter ut fra et sted. Reisekostnadene, både for brukerne og ansatte, vil være som i dag.  
	Den største fordelen ved en slik løsning er å kunne dra nytte av stordriftsfordeler på logistikkområdet og for teknisk verksted, og dette er viktig med tanke på den forventede brukerøkningen. Dette kan kanskje også bli et første steg på veien med å prøve ut å samle lager og gjenbruksenheter på hjelpemiddelområdet på nasjonal basis.  
	 
	4.Fordeler og ulemper med å samle alle tjenestene på Sandmoen. 
	På punktet fysisk brukernærhet, og også kommunenærhet, svarer dette alternativet ikke på de tydelige signaler vi har fått fra både brukerorganisasjonene og kommunene som ønsker at vi skal være på 2 lokasjoner. En lokasjon i Trondheim når 84,9 % av dagens hjelpemiddelbrukere innen 2 timer med bil. Til tross for at mye kan løses digitalt er det fortsatt behov for fysiske møter, enten ved at vi reiser ut, eller at bruker/kommune reiser inn til oss.  
	Tolkene vil ha store utfordringer med å reise ut fra kun en lokasjon, og de som betjener norddelen av fylket ville i praksis blitt henvist til å jobbe ut fra hjemmekontor. 
	 
	Det vil være en fordel å drifte kun ett lager og å ha gjenbruk/tekniske verksted på ett sted som drøftet under punkt 3. Her vil også alle faggrupper være samlet og ha tilgang til lager. 
	 
	Det vil være stor fare for kompetanseflukt fra de som i dag er ansatt på lokasjon Levanger. Vi kan miste mye verdifull kompetanse ved å velge denne løsningen. Å flytte inn til en annen lokasjon er ikke det samme som å flytte sammen til en ny lokasjon, som ville vært det gunstigste om vi skulle samlet oss. 
	For kompetansedeling og fleksibilitet i arbeidsfordeling i faggruppene kan det være en fordel å være samlet, men samtidig sier Hot 25 at vi skal utvikle nasjonale fagmiljø. Det gjør at behovet for å være samlet for egen kompetanseutvikling ikke kan være et avgjørende argument, da mye kompetansedeling kan skje på digitale plattformer.  
	 
	Vi har ikke hentet inn priser på hva det ville kostet oss i husleie å utvide Sandmoen til å romme hele tjenesten. Når vi ser på anslaget vi har fått for å utvide Sandmoen, og legger til utgifter til en ny mindre enhet i norddelen, tror vi ikke det vil være store økonomiske forskjeller på alternativ 3 og 4. 
	 
	Transport/reisekostnader vil gi økte kostnader ut fra ett sted, men stordriftsfordeler kan utligne dette. 
	Å flytte alle ansatte fra Levanger til Sandmoen vil gi store omstillingskostnader 
	 
	 
	Valg av lokasjon i nord: 
	Dagens løsning med å ha lokasjoner i Trondheim og i Levanger gir 90,5% av brukerne våre inntil 2 timer reisetid med bil inn til oss. Tilsvarende tall for Trondheim og Steinkjer er 92%, og for Trondheim og Namsos 94,3%. 
	 
	Om vi legger en nordlig lokasjon til Namsos vil brukere fra Levanger, kanskje også fra Verdal kommune og sørover få kortere reisevei til Trondheim. Dette gjør at en uforholdsmessig stor andel av brukerne (over 80%) vil få raskere reisevei til den sørlige lokasjonen. Dette gjør det vanskeligere å få til en god fordeling av personell mellom enhetene. Å legge en nordlig lokasjon til Namsos vil også med stor sannsynlighet føre til at vi mister det meste av kompetansen som er bygd opp i Levanger. Rekruttering av
	 
	De fleste i brukerkonferansen ønsket å legge en nordlig lokasjon til Steinkjer. Når det gjelder et valg mellom Steinkjer og Levanger gir Steinkjer kortere reisevei for Namdalsregionen, mens Stjørdalingene da vil få kortere reisevei til Trondheim.  
	Å legge en lokasjon til Steinkjer vil gi omstillingskostnader for alle ansatte på lokasjon Levanger, og gi økt risiko for å miste kompetanse.  
	Logistikkmessig vil Levanger være å foretrekke da flere transportruter vil passere dersom lager legges til Sandmoen. Avstanden mellom Steinkjer og Levanger er så liten at et eventuelt anbud vil kunne avgjøre hvor vi lander. Ved lik pris vil Levanger være å foretrekke. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.   Anbefaling 
	Ledergruppa anbefaler at vi går videre med alternativ 3, som innebærer at vi forlenger kontrakten på Sandmoen og utvider lokalene her til å romme hovedlager, plass til klargjøring for gjenbruk og teknisk verksted for hele Trøndelag. 
	I norddelen av fylket leier vi inn lokaler som skal romme rådgivingstjenester og ikke-stedbundne tjenester hvor vi har ansatte på Levanger i dag. Vi skal også ha gode utprøvingslokaler, delelager, demolager, og noen tekniske tjenester. Hva vi konkret må ha på plass må utredes videre sammen med de ansatte i forkant av en anbudsprosess.  
	Vi anbefaler en åpen anbudsprosess for lokaler i aksen Levanger - Steinkjer, der kort avstand til nåværende lokaler på Levanger vil bli vektet da det gir lavere risiko for kompetansetap og kan gi lavere omstillingskostnader. Levanger er også en fordel i forhold til transport og fysisk samhandling mellom lokasjonene. 
	Vi mener dette alternativet ivaretar både brukernærhet for tjenestene og effektiv bruk av ressurser, og at det er denne løsningen som best ivaretar å gi raske, fleksible og tilpassede tjenester til innbyggerne i Trøndelag også i framtida. 
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