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MULIG SAMMENSLÅING AV NAV- KONTORENE I KLEPP OG TIME
SAKEN GJELDER
Vurdere om det er hensiktsmessig å starte en utredning om sammenslåing av NAV Klepp og
NAV Time til ett felles kontor.
SAKSOPPLYSNINGER OG VURDERINGER
St. melding 33 (2015 – 2016) NAV I EN NY TID, uttaler at det er behov for færre og mer
robuste NAV kontor. Dette er blitt bekreftet av Stortinget i desember 2016 når meldingen ble
vedtatt, med tilleggskommentar om at slike prosesser må forankres godt lokalt.
NAV kontorene har lang erfaring med samarbeid og har de siste årene hatt flere prosjekter
sammen, med god erfaring. Pr i dag har kontorene felles ansatt opp mot marked, og driver
gruppeaktiviteter mot ledige i tett samarbeid i NAV Klepp sine lokaler.
NAV Klepp og NAV Time er sammen av en størrelse som har vist seg effektive i drift og
resultat. Kontorer som er betydelig større eller mindre, har vist seg å ikke få utnyttet
ressursene i særlig grad.
Initiativet med å se på en sammenslåing av kontorene kommer fra NAV- lederne i Klepp og
Time i felleskap. Hovedgrunnen til initiativet er todelt. For det første blir det uttrykt fra både
kommunal og statlig side at det i fremtiden vil bli tilført nye oppgaver til kontorene uten at
ressursene vil øke i samme takt. Ledighetsutfordringen i regionen de siste par årene har vist
dette i praksis, og gjort det tydelig at kontorene både må jobbe og organisere seg på nye
måter i fremtiden. For det andre ser vi at NAV- kontorene ved dagens organisering har små
og sårbare fagmiljøer som gir begrenset mulighet for utvikling av nye arbeidsmetoder. Små
fagmiljøer binder opp ressurser som i en sammenslåing vil kunne brukes mer
hensiktsmessig.
NAV har de siste par årene endret sin arbeidsform betydelig. Mange av dagens brukere
benytter andre kanaler enn personlig oppmøte på NAV-kontor når de har behov for kontakt.
En annen endring er at vi driver utstrakt bruk av undervisning/informasjon i grupper fremfor
individuelle samtaler. Bak dette ligger en tanke om at de fleste av NAV sine brukere har gode
forutsetninger til å benytte digitale kanaler for søknad og kommunikasjon, og samtidig kan
forventes å ta mye egenansvar for å komme tilbake i arbeid. På denne måten kan NAV
frigjøre ressurser som kan benyttes til tettere og faglig bedre oppfølging av brukere med mer
sammensatte behov.
Hensikt og ønsket effekt
Den ønskede effekt av en sammenslåing er følgende:
 Styring av ressurser mot de som har mest behov. Prioritering av ressurser
 Økt mulighet til å utprøve og iverksette nye tiltak og effektive arbeidsmetoder
 Mer robuste enheter
 Sterkere fagmiljø
 Mer effektiv ledelse



Bedre og tettere samhandling med næringslivet

Videre prosess
Det foreslås å sette ned en prosjektgruppe bestående av partnerskapene i NAV Klepp og
NAV Time som skal legge fram en skisse til sammenslåing av NAV- kontorene. Tillitsvalgte,
verneombud og brukerrepresentanter skal delta i prosjektgruppen. Regler for
medbestemmelse og partnerskapet mellom stat og kommune legges til grunn for arbeidet.
Det ansettes en prosjektleder i 50% stilling for å gjennomføre utredningen slik at prosessen
går uten at det skal påvirke ordinær drift ved kontorene i særlig grad. Prosjektstillingen
finansieres 50 % av NAV Rogaland og 25 % fra hver av Klepp og Time kommuner.
Mandat for utredning av felles NAV-kontor
Prosjektgruppen skal:
 Synliggjøre hvordan ett fysisk samlet kontor kan løse kontorenes felles oppgaver på en
enda bedre måte for brukeren, til en lavere kostnad.
 Beskrive hvilke oppgaver et nytt kontor kan ha, og hvordan disse kan organiseres for å
hente ut gevinster.
 Beskrive hvordan brukernærhet og service kan ivaretas for viktige tjenester. (Eks
nødhjelp)
 Beskrive hvordan selvbetjeningsløsninger og digitalisering vil påvirke brukernes møte
med NAV i fremtiden, og hvilke besparelser og synergier som forventes.
 Beskrive både fordeler og ulemper ved sammenslåing av NAV-kontorene
 Ferdigstille arbeidet innen 01.11.2017
Fremdriftsplan
Mars 2017:
Mars 2017 – okt 2017:
Oktober 2017:
Oktober 2017 – des 2018:
Januar 2019:

Forslag til modell for utredning, inkl mandat vedtatt.
Prosjektgruppen utarbeider forslag til modell for sammenslåing
Beslutning om sammenslåing
Forberedelse til oppstart
Eventuell oppstart av «NAV Jæren»

Dersom det gjøres vedtak om sammenslåing av kontorene, skal arealkonseptet (Arbeids- og
velferdsetatens krav til lokaler; størrelse, beliggenhet, utforming med mer) danne ramme for
eventuelt nye lokaler.
KONKLUSJON
Rådmennene i Klepp og Time anbefaler at NAV Klepp og NAV Time får ansvar for å utrede
sammenslåing av kontorene, og innen oktober 2017 legge frem forslag til løsning for NAV
Rogaland og begge kommunestyrene til beslutning.
Innstilling:
Rådmannen foreslår at saka går til hovudutval for helse og velferd, formannskapet og
kommunestyret med slik tilråding:
NAV Klepp og Nav Time får ansvar for å utrede sammenslåing av kontorene, og innen
oktober 2017 legge frem forslag til løsning for NAV Rogaland og begge kommunestyrene til
beslutning.
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