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Piloten i NAV Nord- Gudbrandsdalen
Styret i Partnerskapet for NAV Nord-Gudbrandsdalen har bedt AV- sjefen om å utarbeide et
brev til kommunene i regionen der det orienteres om ressursdisponering og organisering.
Oppstart av piloten
I forbindelse med etablering av piloten og opprettelse av NAV-kontorer i hver kommune i
regionen ble det foretatt en desentralisering og relokalisering av eksisterende fagmiljø i
trygdeetaten og aetat, samtidig som det ble gjennomført en integrering av disse statlige
etatene med kommunenes sosialkontorer . Etableringen var krevende og det ble godtatt en
overtallighet fra statlig side i en overgang.
Etablering av sentrale forvaltningsenheter
NAV-reformen er en stor reform med endringer innenfor flere områder, også organisatorisk
og arbeidsfordelingsmessig. Hensikten med reformen er
■ å få flere ut i arbeid og meningsfylt aktivitet og færre på stønad
■ mer brukervennlige tjenester
■ mer effektiv forvaltning
For å nå denne intensjonen har myndighetene besluttet ulike strategier og det blir iverksatt
flere tiltak innenfor gjeldende handlingsrom. Det er
■ Opprettelse av forvaltningsenheter
Rutinemessige driftsoppgaver blir samlet i rasjonelle sentrale driftsenheter
■ Opprettelse av kundesentra
Sterke fagmiljøer som kan gi gode og raske svar på mange av brukernes og kundenes
avklaringsspørsmål over telefon og e-mail
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■ Utvikling av selvbetjeningsløsninger
Ny teknologi gir mulighet til utvikling og utstrakt bruk av selvbetjeningsløsninger,
vesentlig over Internett
■ Bruk av muligheter for automatiseringsløsninger
Bruk av teknologi gir raskere, sikrere og rimeligere beregninger av ulike ytelser etc.
mot bruker og kunde
Bruk av forvaltningsenheter tilsier at arbeidsoppgaver flyttes fra lokalkontorene til disse
enhetene. I den forbindelse reallokerer NAV eksisterende statlige ressurser fra lokalkontor til
forvaltningsenheter i samsvar med flytting av arbeidsoppgavene. I denne omgang ble dette
klargjort våren 2007 med mulighet for tilpassing av ressursbruken i 2007.
Ressursdisponering pt
I henhold til tildelt ressursramme etter opprettelse av ovennevnte forvaltningsenheter har AVsjefen i Nord-Gudbrandsdalen til rådighet 22,0 statlige årsverk. Dette tilsa et uttak på 5
årsverk i forhold til tidligere ramme. Ressursuttak er krevende i en endringsprosess , men AVsjefen har med bakgrunn i støtte i styret for Partnerskapet for NAV Nord-Gudbrandsdalen
forholdt seg til forutsetningene for piloten. Det vil si
Fullverdige NAV-kontorer i hver kommune
Regionalisert kompetanseenhet
Enhetlig ledelse i regionen
Med bakgrunn i dette blir det gjennomført en ressursallokering i lokalkontorene og regional
kompetanseenhet.
Bærekraft og fremtidige utfordringer
Besluttet struktur og tilgjengelige ressursrammer tilsier at det vil være store utfordringer med
å sikre bærekraftige kontorer og tjenester. De fleste kontorer er små med få medarbeidere og
de er derfor sårbare i forhold til kunne betjene det brede tjenestespekteret i NAV på en
tilfredsstillende måte over tid. Spesielt er utfordringene store ved langvarig
medarbeiderfravær som ferie og sykdom. For å redusere risiko har AV-sjefen besluttet å
følge 3 strategier på kort og mellomlang sikt. Det er
■ Styrking av kompetanse
Identifisering av kompetansemangler og opplæring av medarbeidere innenfor
fremtidige NAV-kompetanse
■ Samhandling mellom nabokontor
Utstrakt samhandling mellom nabokontorene Lom og Skjåk, Dovre og Lesja og
Vågå og Sel

■ Opprettelse av kompetansenettverk
Identifisering av spesialområder og dedikering av oppgaver til kompetansepersoner
som arbeider med regionen som arbeidsområde
Som en naturlig følge av dette arbeider AV-sjefen med å kunne organisere kontorer,
medarbeidere og oppgaver på en slik måte at det blir muligheter til å prioritere NAV's
intensjoner om å styrke oppfølgningsarbeidet. Dette blir vurdert som kritisk for at NAV skal
kunne levere i henhold til hensikten med reformen.
Avslutning
NAV-reformen er stor og utfordrende i seg selv. Kombinert med den krevende
pilotprosjektperioden i tillegg, har prosessen gitt medarbeiderne store utfordringer. Dette har
satt hele organisasjonen på prøve, men vi kan fastslå at ingen stiller spørsmål ved reformen og
intensjonen med den. Det synes også å være en utstrakt oppfatning om at den valgte
pilotorganisering har vært den beste løsningen forutsatt de gitte rammevilkår. AV-sjefen
mener at vi er kommet inn på riktig spor i utviklingen, men ser at situasjonen fortsatt er preget
av usikkerhet og risiko i forhold til fremtidig bærekraft når det gjelder evnen til å levere i
henhold til forventning.
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