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1. Sammendrag 
 

Foreliggende delrapport er den første som 
leveres av SKURs nasjonale 
utviklingsnettverk om individuell plan og 
personlig koordinator. Nettverket har satt 
seg som et sluttmål å få laget en veileder 
som kan gi råd og anbefalinger om hvordan 
forholdene kan legges best mulig til rette for 
å ivareta de krav som stilles til ordningen 
individuell plan. Veilederen vil primært ta 
utgangspunkt i de erfaringer som nå høstes 
i de kommuner og helseforetak som deltar i 
nettverket. I SKURs utviklingsprogram 
”Samsynt og Framsynt 2004-2007” inngår 
ytterligere tre nasjonale nettverk som 
arbeider med tilgrensende problemstillinger. 
Også relevante erfaringer og tilrådninger fra 
disse nettverkene vil bli trukket inn i 
veilederen som ventes å foreligge tidlig i 
2008. Underveis i nettverksarbeidet vil det 
bli levert to delrapporter hvorav dette er den 
første.  
 
Denne rapporten tar spesielt for seg 
nettverket sitt første delmål som handler om 
å angi kriterier og kjennetegn til det en 
mener er god praksis i arbeidet med 
individuell plan/personlig koordinator. Dette 
blir gjort i form av tilrådninger i kapittel fem. 
 
Rapporten gir innledningsvis en kort 
orientering om Statens kunnskaps- og 
utviklingssenter for helhetlig rehabilitering 
(SKUR) og hovedinnholdet i det fireårige 
utviklingsprogrammet som SKUR har 
iverksatt under navnet Samsynt og 
Framsynt.  
 
Kapittel 3 gir en beskrivelse av formålet med 
individuell plan, nettverkets mål og 
sammensetning og hva en håper å oppnå 
med denne rapporten. I det påfølgende 
kapittel gis en avklaring av en del begreper 
som står sentralt i nettverksarbeidet. 
 
Kapittel 5 er rapportens kjernekapittel. Her 
gis 46 anbefalinger om ulike forhold som 
knytter seg til arbeidet med individuell plan. 
Det gis først noen generelle anbefalinger om  

 
 
 
ordningen som helhet, deretter anbefalinger 
i forhold til organisasjon og ledelse, 
brukermedvirkning, tjenesteytere, 
kompetanseutvikling, oppfølging og 
evaluering og til slutt noen anbefalinger til 
sentrale statlige myndigheter. 
 
I kapittel 6 gis det et lite innblikk i 
nettverkdeltakernes respektive prosesser og 
tiltak knyttet til ulike forhold ved 
implementeringen av individuell plan. 
Rapporten avsluttes med et resymé av en 
lengre utviklingsprosess Tvedestrand 
kommune. Tvedestrand kommune inngår 
ikke i nettverket men brukes likefullt her som 
et eksempel på en kommune som over lang 
tid har jobbet systematisk med ordningen 
individuell plan. 
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2. Innledning 
 
2.1 Om SKUR 
Statens kunnskaps-og utviklingssenter for 
helhetlig rehabilitering (SKUR) ble fra mai 
2000 etablert som et 5-årig nasjonalt 
prosjekt. Senteret ble etablert som en 
direkte følge av Stortingets behandling av 
St.meld. 21 (1999-2000) ”Ansvar og 
meistring”. SKUR er lokalisert til Høgskolen i 
Bodø. Prosjektperioden er forlenget ut 2006 
og SKUR vil bli avviklet i sin nåværende 
form fra 2007. Forskningsvirksomheten 
tenkes overført til Høgskolen i Bodø og 
utviklingsvirksomheten til Sosial-og 
helsedirektoratet. Hvordan øvrige funksjoner 
innen utdanning og formidling tenkes 
videreført er enda ikke avklart. SKUR har 
som sin visjon: 
”Å bidra til at innbyggere med 
funksjonsnedsettelser og med behov for 
sammensatt og koordinert bistand skal få et 
relevant og helhetlig tilbud til støtte for egen 
innsats, slik at de kan delta i samfunnet på 
egne premisser og på lik linje med andre.” 1 
SKUR har et sterkt fokus på rehabilitering i 
kommunene. 
 
2.2 Om Samsynt og Framsynt 
 
Det meste av SKURs aktiviteter på området 
forsøks- og utviklingsarbeid skjer innenfor 
rammen av programsatsingen ”Samsynt og 
Framsynt” som startet opp i 2004 og som vil 
bli avsluttet i 2007. Programmet har til 
formål å framskaffe og formidle 
erfaringsbasert kunnskap som kan gi viktige 
bidrag til arbeidet med å utvikle en god 
rehabiliteringspraksis i alle landets  
kommuner, helseforetak og andre 
praksismiljøer. Programmet er blitt laget på 
grunnlag av en kartlegging av kommuner, 
helseforetak, andre virksomheter og 
prosjekter som en tror kan være av spesiell  
 
 
 

                                                 
1 SKURs Virksomhetsplan 2005/2006 

 
 
 
 
interesse med sikte på kunnskapsutvikling. 
Det er oppnevnt en egen nasjonal 
samrådsgruppe som følger framdriften i 
programmet.  
 
Programmet består av to hovedprosjekt 
hvorav Utviklingskommuneprosjektet er det 
mest omfattende. 
 
Utviklingskommuneprosjektet består av 
fire nettverk. Hvert nettverk består av 5-
7 kommuner, i noen nettverk også ett 
eller flere helseforetak og andre 
virksomheter. Hvert nettverk består av 
30-45 personer. Hver kommune deltar 
med grupper på 5-6 personer. 
Gruppene er tverrsektorielt sammensatt 
og med brukerrepresentasjon. I alt så 
deltar det ca. 150 personer fra hele 
landet i dette prosjektet. Nettverkene 
arbeider med hvert sitt hovedtema og 
hvert nettverk har sin egen handlings-
plan som beskriver formål og mål. Det 
er etablert følgeevaluering for hvert 
nettverk. De fire hovedtema som det 
arbeides med er:  

 Individuell plan - Personlig 
koordinator,  

 Kommunal plan for helhetlig re-
/habilitering  

 Koordinerende enhet i kommuner og 
helseforetak  

 Overgangen til et voksenliv for unge 
med funksjonsnedsettelser 

 
Mer om SKUR, Samsynt og Framsynt 
og de fire utviklingsnettverkene kan 
leses på: www.skur.no 
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 3. Nettverket Individuell plan – 
     Personlig koordinator 
 
3.1 Hva er formålet med individuell 
      plan? 
 
Individuelle planer er ment å bidra til at 
personer med langvarige og sammensatte 
behov for tjenester får et helhetlig, 
koordinert og individuelt tilpasset 
tjenestetilbud. Planen skal være et verktøy 
for å sikre at de ulike tjenestene samordnes 
og blir vurdert i en sammenheng. Andre 
planer, som for eksempel omsorgsplan eller 
opplæringsplan, skal samordnes og 
tilpasses den individuelle planen, slik at 
tjenestemottakeren og bistandsyterne har 
én plan å forholde seg til. Individuell plan 
skal også styrke tjenestemottakerens 
selvbestemmelse og bidra til større trygghet 
og forutsigbarhet, samt sikre at tjenestene 
er utformet med utgangspunkt i den 
enkeltes behov. I tillegg til å gi 
tjenestemottaker en individuell rettighet, er 
individuell plan også et verktøy for 
samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer 
og mellom ulike etater og sektorer. 
Tjenestemottakers medvirkning i 
planleggingen står helt sentralt og individuell 
plan skal som en hovedregel ikke utarbeides 
uten tjenestemottakers samtykke. Individuell 
plan blir av mange betraktet som en ny måte 
å arbeide på – mot brukerens mål og på 
brukerens premisser. 
 
Forskrift om individuelle planer etter 
helselovgivningen som trådte i kraft 1.juli 
2001 ga pasienter med behov for langvarige 
og koordinerte helsetjenester rett til å få 
utarbeidet individuell plan. Retten til 
individuell plan er også hjemlet i 
Pasientrettighetsloven. Siden 1.januar 2004 
er retten til individuell plan også hjemlet i 
Sosialtjenesteloven.  Ny forskrift om 
individuell plan etter helselovgivningen og 
sosialtjenesteloven trådte i kraft 1. januar 
2005. For pasienter under psykisk helsevern 
gjelder retten til individuell plan uavhengig 
av behov for langvarige og koordinerte  

 
 
 
tjenester. Kommunens helse- og sosial-
tjeneste og helseforetaket har plikt til å 
sørge for at individuell plan blir utarbeidet for 
tjenestemottakere som oppfyller rettighets-
kravene.   
 
SKUR har siden 2002 gjennomført flere 
undersøkelser for å se hvordan 
bestemmelsene om individuell plan 
etterleves. Det viser seg at mange 
kommuner har en meget begrenset erfaring 
med slike planer. I boken ”Individuell plan. 
Et sesam sesam?”2 pekes det på forhold 
som er spesielt viktige å ivareta. Blant annet 
at for mange brukere er den viktigste del av 
ordningen at tjenestemottaker har rett til en 
personlig koordinator (…en tjenesteyter som 
har hovedansvaret…3).  
 
Det er for tidlig å trekke noen sikre 
konklusjoner om ordningen med individuell 
plan vil kunne få den tilsiktede virkning. Få 
kommuner har klart å sette arbeidet med 
individuell plan i system og det er et lite 
antall tjenestemottakere som har tatt 
ordningen i bruk. Rehab-Nor4 gjennomførte i 
2005 en større brukerundersøkelse om 
erfaringer med individuell plan. De avslutter 
rapporten med å si blant annet følgende:  
 
”Undersøkelsen viser betydningen av at 
arbeidet med individuelle planer 
forankres både på systemnivå og 
individnivå.”  
Og videre: ”Vi anbefaler at sentrale 
myndigheter sammen med kommunenes 
organisasjoner, brukerorganisasjonene 
og fagmiljø utarbeider en handlingsplan 
for å kvalifisere kommune-Norge og 
relevante institusjoner og aktører til å 
utnytte og anvende individuelle planer 
mer systematisk og målrettet som en 
måte å arbeide på.” 
                                                 
2 Normann et al., Kommuneforlaget 2004 
3 Forskrift om individuell plan…§ 2.a) 
4 Rehab-Nor/v Øivind Lorentsen og Alf Reiar Berge er en 
kunnskapsbedrift innen bl.a. re-/habilitering  
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3.2 Hvilke mål har nettverket? 
 
Nettverket har følgende hovedmål for sitt 
arbeid: 
 

 Nettverket skal med utgangspunkt i 
et tydelig brukerperspektiv utvikle et 
sammenhengende kvalitetssystem 
for kommunenes og helseforetake-
nes håndtering av lovkrav og 
intensjoner knyttet til ordningen med 
individuell plan  

 
Og følgende delmål: 
 

 Nettverket skal i en første utrednings-
fase avdekke behov, og utvikle 
forslag til mål og kvalitetskriterier, for 
arbeidet med individuell plan og 
rollen som personlig koordinator   

 Nettverket skal utvikle arbeids-
metoder, prosedyrer og tiltak som 
kan imøtekomme de anbefalte mål og 
kvalitetskriterier, samt stå for en 
utprøving av disse 

 Nettverket skal være en arena for 
læring om, og utvikling og bruk av 
nye arbeidsformer og verktøy i 
samarbeid på tvers av fag, sektorer 
og forvaltningsnivåer og om sam-
arbeid mellom forvaltningen og 
brukergrupperinger 

 Nettverket skal bedrive en aktiv 
utveksling og formidling av infor-
masjon om prosesser og resultater, 
internt mellom deltakerne og ut mot 
offentligheten 

 Nettverket skal sørge for at sentrale 
myndigheter og forskningsmiljøer 
blir gjort oppmerksom på utford-
ringer og behov som bør bli gjen-
stand for dyptgående og ressurs-
krevende undersøkelser og forsk-
ningsprosjekter 

 
 
 
 
 

 
 
Nettverket består av følgende deltakere:  
Nettverket er sammensatt av represen-
tanter fra følgende kommuner og helse-
foretak: 
Hamar, Malvik, Nedre Eiker, Nordkapp 
Songdalen, Kongsvinger, Eidskog samt 
Sykehuset Innlandet HF/div Kongsvinger 
Nettverket består i alt av ca. 40 personer.
Firma Rehab-Nor/ved Alf Reidar Berge er 
engasjert for å ivareta følgeevaluering av 
arbeidet i nettverket. Første rapport fra 
følgeevalueringen ble levert tidlig i 2006. 
Nettverket har til nå avviklet fire 
samlinger og sju telefonmøter. Det gjen-
står tre samlinger før nettverket opp-
løses i 2008. 
 

3.3 Hva ønsker nettverket å oppnå 
       med denne rapporten? 
 
Vi ønsker med denne rapporten å peke på 
at ordningen med individuell plan rommer 
mange muligheter men at den ikke ”gjør seg 
selv”. Og noe er viktigere enn annet for å få 
ordningen til å fungere. Helseforetakene har 
en selvstendig plikt til å sørge for at arbeid 
med individuell plan iverksettes når en 
pasient har anmodet om dette. I de fleste 
tilfeller vil det likevel være mest hensikts-
messig at hjemkommunen har et 
hovedansvar for arbeidet med individuell 
plan. Rapporten retter seg derfor mest mot 
kommuner og statlige førstelinjetjenester 
men også i en viss grad til helseforetak og 
andre spesialisttjenester.  
 
Rapporten har også anbefalinger som retter 
seg direkte til departementer og direktorater. 
Dette gjelder spesielt tiltak som angår 
lovgivning, begrepsapparat og kompetanse-
utvikling. Vi håper selvsagt at også bruker-
organisasjoner og enkeltbrukere kan se en 
nytte av rapporten. 
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4. Begrepsavklaringer 
 
4.1 Ordningen individuell plan 
 
Vi omtaler i denne rapporten individuell plan 
som en ”ordning” i ulike sammenhenger. 
Med ordning skal her forstås alt som 
Forskrift om individuell plan med merknader5 
og Veileder til forskrift om individuell plan6 
sier at individuell plan skal oppfylle. 
Individuell plan kan ikke betraktes som en 
enkelttjeneste men mer som en 
arbeidsmåte. 
 
4.2 Personlig koordinator 
 
Benevnelsen ”personlig koordinator” finnes 
ikke i lov eller forskrift. Den er oppstått i 
praksisfeltet som følge av at lovgiver ikke 
har gitt funksjonen noe bestemt navn. I 
forskrift om individuell plan § 2.a blir denne 
funksjonen omtalt som: ”…en tjenesteyter 
som har hovedansvaret for oppfølgingen av 
tjenestemottakeren”. I denne rapporten 
brukes benevnelsen personlig koordinator 
om denne funksjonen. Erfaringene så langt 
tilsier at denne funksjonen er for en 
”krumtapp”7 å regne. 
 
4.3 Systemkoordinator  
 
I enkelte kommuner brukes også 
betegnelsen ”systemkoordinator”. Dette er 
en funksjon som har oppgaver på 
systemnivå som må løses for å skape gode 
rammevilkår for plan-/utviklingsarbeid, 
samarbeid på tvers av sektorer og nivåer og 
brukermedvirkning.  
 
 
 
 
 
                                                 
5 Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og 
sosialtjenesteloven 
6 Individuell plan 2005, Veileder til forskrift om 
individuell plan: Sosial-og helsedirektoratet 
7 Normann et al. (2004): Individuell plan Et sesam, sesam? 
Oslo: Kommuneforlaget 

 
 
4.4 Kommunal plan for helhetlig  
 re-/habilitering  
 
Kommunene er pålagt å ha en viss oversikt 
over innbyggernes behov for rehabilitering 
og til å planlegge sin rehabiliterings-
virksomhet. De færreste kommuner har i 
dag en slik oversikt8. En kommunal plan for 
helhetlig re-/habilitering må nødvendigvis 
være tverrsektoriell. En slik planprosess 
forutsetter også en bred og organisert 
brukermedvirkning fra første dag. 
 
4.5 God praksis 
 
God praksis kan forstås og beskrives på 
mange ulike måter. Vi har valgt å bruke en 
enkel beskrivelse som er utarbeidet av 
Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse 
med den nasjonale strategi for kvalitets-
forbedring for helse-og sosialtjenesten, 
”…Og bedre skal det bli!”9 og som kan 
visualiseres på følgende måte: 

 
God praksis slik som denne figuren skal 
forstås er noe vesentlig mer enn forsvarlig 
praksis. Figuren sier også noe om at ethvert 
endringsarbeid ikke nødvendigvis trenger å 
føre til noen forbedring og likeså at en 
ressursinnsats over et visst nivå ikke 
nødvendigvis gir en kvalitetsgevinst som 
svarer til den økte ressursinnsatsen.  

                                                 
8 SKUR rapportserie 2004/5; ” "Færrest mulig kontordører 
å gå gjennom..." ,Berit Hilde Moen 
9 ”…og bedre skal det bli”; Sosial-og helsedirektoratet, 
Oslo sept 2005 
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5. Kjennetegn, kriterier og      
    anbefalinger 
 
Nettverkets første delmål er å beskrive en 
del kjennetegn og kvalitetskriterier som man 
ut fra egne og andres erfaringer mener er 
spesielt viktige for at ordningen med 
individuell plan og funksjonen som personlig 
koordinator ska få den tilsiktede virkning. 
Nedenstående opplisting skal ikke oppfattes 
som noen uttømmende oppskrift men mer 
som en sjekkliste. 
 
5.1 Ordningen som helhet 
 
Nettverket mener at: 
1. Ordningen må være tydelig for-

ankret i kommunens administrative 
og politiske ledelse. Behandlet som 
egen sak eller som del av en 
kommunal plan for personer med 
behov for langvarige og koordinerte 
tjenester. 

2. Ordningen må ha et tydelig uttrykt 
verdigrunnlag som omfatter alle 
tjenester og virksomheter som skal 
sikre at ordningen fungerer etter 
hensikten. 

3. Ordningen skal være godt informert 
og kommunisert via forskjellige 
kanaler til enkeltbrukere, bruker-
organisasjoner, politikere, ledere og 
ansatte.  

4. Ordningen skal være lett tilgjengelig 
og ha enkle henvendelsesrutiner. 

5. Ordningen skal ha innarbeidet faste 
prosedyrer og rutiner som sikrer 
den enkelte brukers rettssikkerhet 
og personlige integritet.  

6. Ordningen skal bidra til et bedret 
datagrunnlag for kommunal plan-
legging av tjenestetilbud til personer 
med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester. 

7. Ordningen bør være en del av et 
kommunalt kvalitetssystem hvor krav 
til ordningen er innarbeidet i virksom-
hetsplaner, lederavtaler, tjeneste-
beskrivelser m.v. 

8. Ordningen bør romme en fleksibilitet 
som gjør det mulig for tjeneste-
mottakere å få tildelt personlig 
koordinator uten at det er bestemt at 
det skal utarbeides individuell plan, 
forutsatt at kriteriene for rett til 
individuell plan er oppfylt. 

 
 
5.2 Organisasjon og ledelse 
 
Nettverket mener at: 
9. Det bør inngås samarbeidsavtaler 

mellom kommunene og viktige 
eksterne partnere som helseforetak, 
NAV-etat og statlig pedagogisk 
støttesystem for å avklare begreps-
forståelse, tydeliggjøre forpliktelser 
og roller mellom ulike tjenester og 
tjenesteytere om ansvaret for indivi-
duell plan, og for å samordne 
arbeids- og dokumentasjonsrutiner. 
Tilsvarende også for AMB-og VTA-
bedrifter10. 

10. Det overordnete systemansvar for 
kommunens arbeid med individuell 
plan/personlig koordinator bør være 
tillagt funksjonen ”Koordinerende 
enhet” som er hjemlet i egen 
forskrift11. 

11. Funksjonen ”Koordinerende enhet” 
må, på samme måte som ordningen 
med individuell plan, ha en tydelig 
forankring i administrativ og politisk 
ledelse.  

12. En stillingsinnehaver bør være 
tillagt et ansvar på systemnivå for 
arbeidet med individuell plan, og 
vedkommende må få avsatt rimelig 
med tid for dette arbeidet. I små 
kommuner hvor det ligger til rette 
for det, kan det vurderes et inter-
kommunalt samarbeid om å opp-
rette en slik systemkoordinator-
funksjon. 

 

                                                 
10 Arbeidsmarkedsbedrifter (AMB) og bedrifter for varig 
tilrettelagt arbeid (VTA) 
11 Forskrift om habilitering og rehabilitering § 8. 
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13. Koordinerende enhet (og eventuelt 

systemkoordinator) må være sikret 
en styringsmyndighet på tvers av de 
kommunale sektorer og virksom-
heter i forhold til oppgaver som 
krever dette. Slik myndighet må 
være gitt som et mandat fra råd-
mannen og/eller den politiske 
ledelse. 

 
 
5.3 Reell brukermedvirkning på   
      individ- og systemnivå 
 
Nettverket mener at: 
14. Det skal framgå av retningslinjer 

og/eller prosedyreoppsett for kommu-
nens arbeid med individuell plan 
hvordan brukers deltakelse og ansvar 
i egen planprosess er tenkt ivaretatt 
og fulgt opp. 

15. Det skal legges avgjørende vekt på å 
bygge opp en trygg og tillitsfull 
relasjon mellom bruker og personlig 
koordinator slik at innholdet i planen 
blir i tråd med brukers ønsker og 
behov. 

16. Det bør etableres et brukerråd på 
systemnivå bestående av bruker-
representanter med egen erfaring fra 
individuell plan/personlig koordinator. 
Brukerrådet skal være en fast del av 
kommunens plan-og utviklingsarbeid 
vedrørende ordningen. 

17. Det bør også tas i bruk andre 
virkemidler, for eksempel brukerpanel 
og fokusgrupper, for å sikre en god 
og kontinuerlig brukerdialog om 
hvordan ordningen fungerer.  

18. Det bør legges avgjørende vekt på 
den prosess som har til formål å 
avklare mål og muligheter og til å 
stimulere ressurser hos brukeren selv 
og i omgivelsene. 

19. Plandokumentet bør først og fremst 
oppfattes som en dokumentasjon på 
en arbeidsmåte som har til formål å 

utvikle et godt samarbeid og en god 
koordinering med utgangspunkt i 
brukers mål for prosessen. 

20. Kommunale råd for funksjons-
hemmede og eldreråd bør bidra til at 
ordningen med individuell plan blir 
gjort kjent blant kommunens inn-
byggere og relevante brukerorganisa-
sjoner.  

21. Brukerorganisasjoner som har med-
lemmer som erfaringsmessig har 
store behov for langvarige og 
koordinerte helse-og sosialtjenester 
bør bidra til informasjonsspredning 
om ordningen individuell plan i egne 
rekker og til skolering av bruker-
representanter som for eksempel kan 
inngå i brukerråd eller tilsvarende. 

 
 
5.4 Tjenesteutøvere generelt og 
       personlig koordinator spesielt 
 
Nettverket mener at: 
22. Enhver offentlig tjenesteyter som 

har kontakt med brukere som 
mottar, eller har behov for, lang-
varige og koordinerte tjenester skal 
uoppfordret informere om ordningen 
med individuell plan. 

23. Enhver offentlig tjenesteyter som får 
henvendelse fra bruker om indivi-
duell plan skal sørge for at hen-
vendelsen blir kanalisert til riktig 
sted (koordinerende enhet eller 
tilsvarende) slik at det kan skje en 
avklaring om iverksetting. 

24. Enhver offentlig tjenesteyter har et 
ansvar for å samarbeide om 
individuelle planer for brukere som 
mottar deres tjenester. Dette gjelder 
uavhengig av om tjenesten er 
kommunal, fylkeskommunal eller 
statlig. Tilsvarende bør gjelde for 
ansatte i AMB-og VTA-bedrifter.  

25. Den tjenesteyter som skal ha et 
hovedansvar for oppfølging av 
tjenestemottaker, her kalt personlig 
koordinator, skal ha personlige 
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egenskaper, kunnskaper og 
ferdigheter som svarer til de 
oppgaver og den rolle som skal 
ivaretas. 

26. Personlig koordinator bør ha god 
innlevelsesevne, være punktlig og 
etterrettelig, være en god lytter og 
samtalepartner, være lett å sam-
arbeide med, og flink til å motivere 
andre. 

27. Personlig koordinator bør gis tilbud 
om en særskilt tilrettelagt for de 

      spesifikke oppgaver som knytter seg 
           til rollen og funksjonen.     
 
5.5 Læring og kompetanseutvikling 
 Nettverket mener at: 

28. Rådmannen har et overordnet 
ansvar for at alle ansatte som har 
behov for det får den nødvendige 
etterutdanning/opplæring i forhold 
til kompetansekrav som følger av 
forskrift om individuell plan.  

29. Det er den enkelte virksomhets-
leders ansvar å gjøre rådmannen 
oppmerksom på udekkede kompe-
tansbehov og foreslå tiltak som 
kan imøtekomme disse behovene, 
eller på eget initiativ sørge for at 
slike tiltak blir iverksatt. 

30. Det bør innarbeides i kommunens 
opplærings-og utviklingsplan (eller 
tilsvarende plan) kurs-og kompe-
tansetiltak som kan sette ledere og 
andre ansatte i stand til å bruke 
ordningen individuell plan på en 
måte som svarer til intensjonene.  

31. Den enkelte kommune, eller 
kommuner i et interkommunalt 
samarbeid, må sørge for å ha et 
eget opplærings-og veilednings-
tilbud for tjenesteytere som skal 
ivareta rollen/funksjonen som 
personlig koordinator.  

32. Brukere med erfaring fra 
ordningen bør trekkes aktivt inn 
som bidragsytere i kompetanse-og 
opplæringstiltak for ledere og 
tjenesteytere, og enkelte slike tiltak 
bør gjennomføres i et direkte sam-

arbeid med brukerråd eller 
tilsvarende. 

33. Medarbeidere i AMB-og VTA-
bedrifter bør gis tilbud om å delta i 
kompetanse- og opplæringstiltak 
vedrørende individuell plan. 

34. Det er viktig at alle ansatte på NAV-
kontorene får grundig opplæring 
om individuell plan. 

 
 
5.6 Oppfølging og evaluering 
 
Nettverket mener at: 
35. Ordningen individuell plan krever 

en systematikk i oppfølging og 
evaluering, både på individuelt 
nivå og på overordnet administra-
tivt nivå. 

36. Enhver individuell plan som 
utarbeides skal ha innarbeidet 
klare avtaler om når evaluering 
skal foregå og hvordan. Det bør i 
planen skilles mellom enkle 
aktiviteter knyttet til regelmessig 
oppfølging og evaluering som tar 
for seg et lengre tidsrom. 

37. Det er et ansvar for systemkoordi-
nator, eller tilsvarende funksjon, å 
sørge for en årlig rapportering av 
kommunens praksis vedrørende 
individuell plan og foreslå tiltak for 
videre utvikling.  

38. Kunnskaper som kan genereres fra 
evaluering av individuelle planer 
skal på ulike måter bringes inn i 
den kommunale planlegging. 
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5.7 Anbefalinger til sentrale   
      myndigheter 
 
Nettverket mener at: 
39. Ordningen individuell plan må 

lovhjemles også i barnehage- og 
skolelovgivningen og i ny lov om 
arbeids-og velferdsforvaltningen 
slik at alle berørte tjenesteutøvere 
blir forpliktet til å samarbeide. 

40. Det må utvikles et enkelt og 
entydig felles begrepsapparat i et 
samarbeid mellom de ulike 
tjenester, sektorer og etater som 
erfaringsmessig må samhandle for 
å kunne utvikle helhetlige og 
sammenhengende tjenestetilbud i 
kommuner og helseforetak for 
personer som har behov for lang-
varige og koordinerte tjenester.  

41. Det må skje en snarlig og endelig 
avklaring på om individuell plan 
skal betraktes som en tjeneste 
eller et tiltak som det skal fattes 
enkeltvedtak i forhold til. 

42. Det må utvikles en kurspakke som 
er skreddersydd for iverksetting av 
ordningen individuell plan og 
funksjonen personlig koordinator, 
og som uten kostnader kan tilbys 
kommuner, helseforetak og NAV-
kontor. Opplæringspakken bør 
utvikles i et samarbeid mellom 
Sosial-og helsedir., Arbeids-og 
velferdsdir., Utdanningsdir., KS og 
de store brukerorganisasjonene.  

43. Det må utvikles et felles 
elektronisk verktøy som kan 
fremme samarbeidet både mellom 
brukere og tjenesteytere og 
mellom ulike tjenester som er 
involvert. Dette kan med fordel 
gjøres som en del av IKT- 
utviklingen innenfor NAV. 

44. Alle relevante høgskoleutdann-
inger og embetsstudier må få inn-
arbeidet i sine fag-/studieplaner et 
innhold om individuell plan og 
personlig koordinator.  

45. De samme kriterier bør gjelde for 
alle når det gjelder retten til 
individuell plan. Personer under 
psykisk helsevern bør ikke som nå 
skilles ut med særskilte kriterier.  

46. Individuell plan må ikke under 
noen omstendighet brukes som et 
tvangstiltak. Det må lages et 
tydelig skille mellom individuell 
plan som en frivillig ordning med 
stor grad av brukerstyring og 
nødvendig planlegging og 
koordinering for personer som er 
under tvunget psykisk helsevern 
(behandlingsplaner).12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene 
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6. Eksempler på tiltak i 
    nettverkskommunene 
 
 

 

6.1 Verdigrunnlag og  
      lederforankring i  
      Malvik  

Skrevet av Elin Buholm 
 
Mål med individuell plan 
Målet med individuell plan skal være at 
bruker opplever helhet i tjenestetilbudet og 
reell brukermedvirkning, sikre samhandling 
mellom de involverte parter, og ansvarlig-
gjøre både tjenesteutøvere og brukere. 
 

 Planarbeidet begrenses til brukere 
som har klare, langvarige behov for 
tjenester fra flere instanser, og som 
utvilsomt vil profittere på samordning 
av disse tjenestene. 

 Prosedyrene for planarbeidet er enkle 
og ansvarsforholdene er avklarte og 
omforente 

 Planprosessen er strukturert og 
forberedt 

 Deltakerne i planprosessen fokuserer 
på samhandling og deltakelse 
framfor tjenestebestilling 

 Plandokumentet er enkelt og 
tiltaksorientert. 

 
Initiativet til en individuell plan kan komme 
fra brukeren eller brukers pårørende, men 
hovedansvaret for å melde antatt behov 
ligger på tjenesteyterne. Helse- og sosial-
tjenestenes ansvar er klart nedfelt i lov og 
forskrift, men hensynet til helhet og 
ansvarliggjøring pålegger også andre etater 
et ansvar. I denne sammenheng er under-
visningssektoren særlig aktuell.  
 
Organisering av individuell plan på 
systemnivå 
Veilederen for individuell plan anbefaler at 
det finnes en instans i kommunen som er  
 
 

 
 
 
 
gitt et spesielt ansvar for både å vurdere 
hvem som har behov for, og rett til, en 
individuell plan.  
 
Å samle vurderings- og beslutningsansvaret 
til en konkret virksomhet, syntes unødvendig 
belastende og lite i tråd med intensjonene 
om tverrfaglighet. Aspektene på ansvarlig-
gjøring og samhandling gjorde det mer 
naturlig å tenke seg en instans sammensatt 
av representanter fra flere tjenester. 
 
I april 2002 opprettet rådmannen i Malvik et 
tverrfaglig beslutningsorgan, ”Individuell 
Plan-utvalget”, som består av ledere for 
virksomheter innen helse- og sosial, under-
visning og kultur. Samtidig ble det lagt opp 
til en søknadsprosedyre og beslutning om 
vedtak for å få utarbeidet individuell plan. 
Argumentene for å gjøre dette var å vurdere 
om kriteriene om behov for langvarige og 
koordinerte tjenester var oppfylt, at det er en 
rettighet og at brukeren har klageadgang. I 
praksis har det vært ett avslag på fire år, så 
det er sjelden at kriteriene ikke er oppfylt. 
Unntak fra søknadsprosedyren er saker som 
er initiert fra 2. linjetjenesten. I disse 
tilfellene mottar IP-utvalget melding om 
behov, og oppretter koordinator og 
plangruppe fra kommunen. 
 
Individuell Plan-utvalgets mandat: 
”Utvalget skal foreta en tverrfaglig 
vurdering, hvor særlig varigheten av 
tjenestebehovene og ikke minst behovet 
for koordinering av tjenestetilbudene 
vektlegges, før et vedtak om utarbeiding 
av individuell plan fattes.” 
 
IP-utvalgets arbeidsoppgaver forøvrig:  

 Ha oversikt over hvem som har søkt 
om, fått innvilget eller eventuelt 
avslag på individuell plan 

 Ha kopi av de planer som foreligger, 
hvilken tidsperiode de gjelder for og 
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når evaluering skal gjøres.  
Om nødvendig purre på evaluering av 
planer. 

 Være koordinatorenes kontaktledd på 
systemnivå 

 Oppdatere og videreutvikle verktøy 
for å forbedre arbeidet med 
individuelle planer 

 Sørge for plan for opplæring og 
informasjon til ansatte  

 Gi informasjon til brukerorganisa-
sjoner og enkeltbrukere 

 
IP-utvalget oppnevner personlig koordinator 
og plangruppe. Har brukeren et spesifikt 
ønske om koordinator, prøver man å 
imøtekomme dette. Det er også viktig at 
plangruppen ikke er for stor. Man kan heller 
trekke inn andre samarbeidspartnere ved 
behov. IP-utvalget foreslår også plan-
gruppemedlemmer fra 2. linjetjenesten, men 
har ingen myndighet til å pålegge dem det. I 
praksis er de fleste eksterne samarbeids-
partnere positive til initiativet. Det er 
utarbeidet retningslinjer for det ansvar som 
skal ligge på koordinator, plangruppe og 
bruker. Ingen tjenesteutøver kan ”melde seg 
ut” av individuell planarbeidet, og det er et 
lederansvar å få ryddet tid til planprosessen. 
IP-utvalget har ansvar for kontakt med de 
personlige koordinatorene og eksterne 
samarbeidspartnere i form av møter. Tema 
er informasjon, diskusjon rundt aktuelle 
problemstillinger og utveksling av erfaringer. 
 

 

6.2 Organisert opplæring 
       av koordinatorer i  
       Hamar  

Skrevet av Turid Karset Haugen 
 
Hamar kommunes utgangspunkt for 
opplæringsvirksomheten er vedtatt i ”Plan 
for habilitering og rehabilitering 2003 – 
2007” med tilpasninger til Lov om sosiale 
tjenester og tilhørende forskrift. Ny veileder 
for individuell plan er implementert og noen 
endringer er utført på grunnlag av erfaringer 
i praksis. Vi er i startfasen for en helhetlig 
revidering av denne planen. 

Siden vi var tidlig ute, valgte vi å bruke 
begrepet ”leder av ansvarsgruppe” og skal 
fortsette med det inntil en planrevisjon er 
utført. Da SKUR har valgt begrepet 
”personlig koordinator” og bruker det 
gjennomgående i denne rapporten, følger vi 
det opp videre i denne beskrivelsen. 
 
Tildeling av opplæringsmidler 
Flere sammenfallende faktorer har hatt 
betydning for at vi har fått tildelt opplærings-
midler og fått støtte av sentral opplærings-
enhet gjennom en treårs periode til 
opplæring av personlige koordinatorer. 
 
Av tiltak som ble foreslått og vedtatt i Plan 
for habilitering og rehabilitering var blant 
annet følgende: 
 
Kunnskap om individuell plan, 
ansvarsgruppearbeid og melderutiner til 
koordinerende enhet må implementeres 
på alle nivåer i organisasjonen. 
Opplæring må igangsettes og 
ressurspersoner må utpekes i alle 
avdelinger. Resultatenhetssjefer har her 
et ansvar. Resultatenhetssjefer må 
samarbeide for at det skal bli et enhetlig 
tilbud. 
 
Et viktig bakgrunnsdokument for planen var 
Hamar kommunes verdigrunnlag. Noen 
sitater fra verdigrunnlaget som bygger opp 
under viktigheten av individuell plan, 
brukermedvirkning og opplæring: 
 
…Hamar kommune skal være en 
brukerorientert og serviceinnstilt 
kommune som kjennetegnes av 
kvalitetsbevissthet, kostnadseffektivitet 
og gode mellommenneskelige 
relasjoner… 
 …At det er nødvendig å samarbeide 
helhetlig, både administrativt og faglig… 
…At lederen legger til rette for faglig og 
personlig vekst for den enkelte 
medarbeider... 
 
Kommunens administrative ledelse utøves 
gjennom Rådmannens ledergruppe som 
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består av 11 resultatenhetsledere. Saker 
som angår flere enheter drøftes der. 
Rehabilitering/habilitering, individuell plan og 
implementering er eksempler på saker som 
tas opp. 
 
I tillegg til koordinatoropplæringen har 
Hamar kommune brukt en betydelig del av 
opplæringsmidlene de siste årene til 
tverrfaglige tiltak og prosjektlederopplæring. 
I 2003 innledet Hamar kommune et 
samarbeid med Ergo Runit  i Trondheim om 
prosjekt-lederopplæring og samarbeidet ble 
videreført til et opplæringsprogram om 
Individuell plan og ansvarsgruppeopplæring. 
 
Med en positiv ledelse til tverrfaglige proses-
ser, var det relativt lett den gangen å få 
bevilget opplæringsmidler og få støtte 
underveis av opplæringskonsulent og 
personalavdelingen.  
 
Til sammen har ca 120 personlige koordi-
natorer fått opplæring gjennom en 
treårsperiode.  
 
Grovskisse av opplæringsprogrammet 
Hamar kommunes plan for habilitering og 
rehabilitering, vårt verdigrunnlag og veileder 
for individuell plan var de viktigste 
bakgrunnsdokumenter som ble brukt. 
Firma Ergo Runit samarbeidet med Hamar 
kommune om innholdet i opplærings-
programmet. 
 
I tillegg til å jobbe med brukerkontakt og 
målformulering, er det gitt opplæring i 
ledelse av tverrfaglige prosesser. Vi hadde 
grupper på 20 deltakere om gangen som 
fikk opplæring over to dager (1 + 1) med en 
periode i mellom der koordinatorene skulle 
reflektere over egen praksis. Opplegget ble 
hver gang evaluert og tilpasset til neste 
opplæringsrunde.  
 
I løpet av treårsperioden fikk alle mellom-
ledere og leder i Hamar kommune tilbud og 
sterk oppfordring om å delta i en halv dags 
kortversjon av opplæringsprogrammet. 
Dette var viktig for å støtte opp om med-

arbeidernes arbeid. I tillegg er temaet tatt 
opp i ”Rådmannens ledermøte”. 
 
Nettverksdager ble gjennomført et halvt år 
etter siste opplæringsrunde også her med 
støtte fra personalavdelingen. Tilbake-
meldinger fra praksis ble bearbeidet og 
forslag til endringer er tatt med opp til 
ledernivå. 
 
Veien videre 
Siden opplæring av personlig koordinatorer 
passet inn i kommunens satsingsområder 
for øvrig var det relativt lett å få støtte til en 
slik opplæring. Vi har sett at det har vært 
helt nødvendig å få forståelse blant ledere 
og mellomledere for arbeidet og at det har 
vært viktig å være i dialog med praksisfeltet 
hele tiden. Nå venter vi med videre 
opplæring til ny versjon av ”Plan for 
habilitering og rehabilitering” er utarbeidet 
og vedtatt. 
 
 

 

6.3 Fadderordning og vei- 
       ledning av koordinator 
       i Nedre Eiker  

Skrevet av Lisbeth Nymo 
 
Nedre Eiker kommune startet i år 2000 
arbeidet med individuelle planer med 
bistand fra konsulentfirma Rehab-Nor. 
Kommunens mål for dette arbeidet var at alt 
samarbeid med brukere skulle bygge på ny 
rehabiliteringstenkning (St.meld. nr. 21 
”Ansvar og meistring”).  
Kommunens visjon er ”Livskvalitet og egen 
mestring” som betyr at alt vårt samarbeid 
med hver enkelt bruker skal bidra til at 
hun/han deltar mer i, og lever mer det liv 
som er viktig for henne/han; som den 
person hun/han er, som medmenneske og 
som samfunnsmedlem, innenfor de 
rettigheter, plikter og normer som gjelder i 
samfunnet og de økonomiske rammer som 
er gitt.  
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Organiseringen av arbeidet med 
individuell plan (IP) 
Arbeidet bygger på fire hovedbestandsdeler 
eller funksjoner. Disse er: 
 

 IP – prosjektgruppe 
 Systemkoordinator 
 Faddere 
 Personlige koordinatorer 

 
Individuelle planer med fokus på brukers 
livskvalitetsmål krever endringer i de 
fagansattes holdninger og rolleoppfattelser. 
Å innføre dette i den enkelte medarbeiders 
samhandling med brukerne krever mye av 
lederne på alle nivå. De må selv være 
bevisste og tydelige i forhold til verdi-
grunnlaget. Og verdigrunnlaget må være 
felles og gjennomgående i hele 
organisasjonen. Lederne må motivere og 
stimulere sine ansatte, synliggjøre satsingen 
og gi legitimitet til å arbeide på en til dels ny 
og annerledes måte. Nedre Eiker har 
gjennomført fire så kalte lederverksteder for 
å legge et godt grunnlag og for å styrke 
forståelsen for individuelle planer som 
arbeidsmåte på tvers i organisasjonen.  
 
IP-prosjektgruppe 
IP-prosjektgruppe har det overordnede 
ansvar for den strategiske plan og framdrift 
av arbeidet med individuell plan. Gruppen 
består av systemkoordinator, ledere og 
ansatte.  
 
Systemkoordinator 
Systemkoordinator er mottaker av hen-
vendelser om individuell plan og tildeler 
koordinatorer. Har ansvar for å oppdatere 
retningslinjer og prosedyrer og iverksette 
nødvendige tiltak for å forbedre arbeidet 
med individuell plan. Har ansvar for å 
kommunisere med virksomhetsledere ved-
rørende utfordringer i prioriterings-arbeidet. 
Tar initiativ og følger opp i forhold til 
samarbeidspartnere fra ulike instanser. 
Systemkoordinator rapporterer til IP-
prosjektgruppe.  
 
 

Personlige koordinatorer 
Koordinatorer er medarbeidere som gis et 
spesielt ansvar for å være brukers samtale-
partner og kontaktperson i arbeidet med 
utvikling, iverksetting og oppfølging av 
individuelle planer. Denne personen har det 
overordnete ansvar for helhet, sammenheng 
og målstyring i arbeidet med individuell 
planer. Koordinatorene rekrutteres av 
virksomhetsledere ut fra personlig egnethet 
med vekt på ekte interesse og respekt for 
brukeren, ferdigheter innen kommunikasjon 
og det å være en god samarbeidspartner. 
Medarbeidere som går inn i koordinator-
rollen må sikres kompetanse, oppfølging og 
veiledning.  
 
Nedre Eiker kommune har i dag 87 
personlige koordinatorer i virksomhetene.  
 
Kompetanse  
Det er utarbeidet tre ulike program: 

 Opplæring av alle medarbeidere i 
individuell plan med vekt på 
ideologisk tenkning i forhold til 
visjon og verdier. 

 Kompetanseprogram for nye 
koordinatorer med vekt på 
ideologisk tenkning, 
samtalestrategi, målavklaring, 
planprosessen og de ulike roller i 
arbeidet med individuell plan. 

 Kompetanseutvikling for etablerte 
koordinatorer med vekt på 
ideologisk tenkning, de gode 
historier og refleksjon. 

 
Faddere 
Hver koordinator har en fadder som har 
ansvar for oppfølging og veiledning i forhold 
til arbeidet med individuell plan.  
En fadder er en ansatt med spesiell erfaring 
og kunnskaper i forhold til individuelle 
planer, både på det ideologiske og praktiske 
plan. 
 
Fadders oppgaver og ansvar: 

 skal legge verdigrunnlag og 
etablerte retningslinjer og 
prosedyrer til grunn for 



 16

veiledningen. 
 skal medvirke til å forbedre 

retningslinjer, prosedyrer og 
opplæring. 

 Skal veilede koordinatorene i 
forhold til problemstillinger relatert 
til koordinators ansvar og oppgaver. 

 Skal veilede koordinator når 
koordinator ber om det eller etter 
avtale. 

 
Faddergruppen har fått kompetanse, 
veiledning og oppfølging med ekstern 
bistand (Rehab-Nor). Faddergruppen møtes 
fast hver 2. måned for evaluering av 
utviklingsarbeidet med individuelle planer og 
eventuelle nye tiltak som må gjennomføres.  
Kommunen har 7 faddere hvor den enkelte 
har ansvar for 10-15 koordinatorer. Fad-
derne innkaller ”sine” koordinatorer til 
gruppeveiledning ca. 6 ganger i året. Det 
reflekteres over problemstillinger og gode 
historier koordinatorene står oppe i.  
 
Kommunen har gjennomført flere samlinger 
med koordinatorer, faddere og virksomhets-
ledere for å oppnå den gjennomgående 
felles ideologiske og holdningsmessige 
plattform som er en forutsetning for at 
potensialet i bruken av individuelle planer 
skal utløses fullt ut. Kommunen har hatt 
fellessamlinger, delt i grupper bestående av 
fadder, koordinatorene som denne fadderen 
har veiledningsansvar for, og virksomhets-
lederne for de koordinatorene som inngår. 
Med utgangspunkt i blant annet drøfting av 
konkrete historier/erfaringer er det et mål for 
disse samlingene at fellesskapet i ideologi 
og forståelse styrkes, at de ulike parter 
arbeider videre med felles mål for 
utviklingsprosessen og at det lages en 
konkret plan for videreutvikling i hver enkelt 
virksomhet.  
 
Nedre Eiker kommune mener en av 
suksessfaktorene for å implementere indi-
viduelle planer i hele organisasjonen, er 
kompetanseutvikling, veiledning og opp-
følging. Personlig koordinator er en nøkkel-
funksjon for realisering av individuelle 

planer. Utvikling av koordinatorkorpset er 
derfor en viktig og krevende oppgave som 
må omfatte skolering og løpende veiledning 
i arbeidet med konkrete enkeltsaker. 
 

6.4 Tverrfaglig og tverr- 
       sektorielt samarbeid i 
       Nordkapp  

Skrevet av Birger Isaksen 
 
Yrkesrettet SamarbeidsProsjekt (YSP) ble 
opprettet i 1996, med mål å jobbe mer 
helhetlig med habilitering/rehabilitering av 
personer med sammensatte problemer i 
Nordkapp kommune. YSP er et samar-
beidsforum på ledernivå, med ledere for 
aetat, trygdeetat, Honningsvåg Produkter 
AS, kommunelege og helse- og sosial-
sektoren. Det avholdes månedlige møter, og 
disse er høyt prioritert av alle deltakende 
instanser, også legene. 
 
YSP har ansvaret for en arbeids-trenings-
gruppe, der kriteriet for deltakelse i gruppa 
er at personene har sammensatte prob-
lemer og kontakt med minst to av instan-
sene i YSP. I hovedsak rekrutteres deltak-
erne fra kommunens sosialtjeneste. De 
fleste har rusproblemer, samt andre prob-
lemer som følge av rusmisbruket. Arbeids-
treningsgruppa gir jobbtilbud til 4-12 
personer, avhengig av tilgang på midler fra 
aetat. Gruppa ledes av en kommunalt ansatt 
arbeidsleder, som har ansvaret for arbeids-
oppgaver og oppfølging av enkeltdeltak-
erne. Gjennom samarbeidet med Honnings-
våg Produkter AS sikres deltak-erne 
meningsfylte arbeidsoppgaver til enhver tid.  
 
Kommunen har også fra mars 2006 etablert 
et botreningsprosjekt for rusmisbrukere i 
mars i 2006, med inntil tre deltakere. Et par 
av kriteriene for deltakelse er at man har 
jobb i arbeidstreningsgruppa og at man får 
på plass individuell plan og personlig 
koordinator.  
 
Som et resultat av YSP-samarbeidet er 
Nordkapp kommune i år blitt tatt inn i den 
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nasjonale fattigdomssatsingen og blitt et 
prioritert prosjekt på nasjonalt nivå. Dette 
betyr at kommunen har fått øremerkede 
midler til 8 plasser i arbeidstrenings-
prosjektet, noe som innebærer at kom-
munen til enhver tid har et arbeidstilbud til 
minimum 8 personer, og ikke som tidligere, 
at antall deltakere har variert i forhold til 
tilgjengelige midler fra aetat. 
 

 

 

6.5 Samarbeidet  
  mellom Kongsvinger   
  sykehus Kongsvinger  
  og Eidskog kommuner

Skrevet av Christin Bråthen 
 
Eget samarbeidsutvalg - egen IP-avtale 
Samarbeidet mellom sykehuset og de 
omliggende kommunene er godt forankret 
gjennom et eget samarbeidsutvalg, som 
startet opp tidlig på 90-tallet.  
 
Samarbeidsutvalget har en rekke 
underutvalg, deriblant ett for rehabilitering. 
Rehabiliteringsteamet på sykehuset er 
koordinator i dette utvalget, og har blant 
annet vært pådrivere for arbeidet med å 
avtalefeste arbeidet rundt individuell plan. 
Dette ble gjort før forskriften om IP kom i 
2001. Avtalen tar sikte på å kvalitetssikre 
arbeidet rundt brukere med behov for 
rehabilitering, og derigjennom sikre at de 
ulike tjenester samarbeider med bruker, til 
beste for bruker. 
 
Formålet med avtalen  
Formålet med denne IP-avtalen er å sikre et 
samarbeid både mellom de ulike enheter og 
sektorer i samme kommune, og mellom 
ulike forvaltningsnivåer for derigjennom å: 
 

 Sikre aktuelle brukere retten til 
individuell plan (IP), og herunder en 
personlig koordinator. 

 Sikre at alle enheter bistår på lik 
linje og likeverdig i dette arbeidet ut 
fra brukerens behov. 

 Assistere brukeren til å oppnå best 
mulig funksjons- og mestringsevne 
fysisk, psykisk og sosialt. 

 Bidra til en samordnet, helhetlig 
tiltakskjede rundt den enkelte 
bruker.  

 Bidra til å sikre at brukere det er 
aktuelt for kommer i arbeid eller 
utdanning.  

 
Ulike instansers ansvarsområde 
Koordineringsansvar for den enkelte bruker 
legges til den instans som er mest 
hensiktsmessig. 
 
De ulike instansers ansvarsområder er 
beskrevet i avtalen. Det er en viktig 
presisering at alle ulike instanser kan 
tillegges koordineringsansvaret. En ser at 
dette har fått flere etater med i samarbeidet. 
Det er likevel kjent at det er vanskelig å 
rekruttere personlige koordinatorer fra 
skoleverket. 
 
Individuelle planer  
I tillegg til avtalen er det utarbeidet mal for 
individuelle planer (IP) med en veileder.  
Individuelle planer er et verktøy som skal 
bidra til å sikre gjennomføring av samar-
beidet. Det er ønskelig at kommunenes 
rehabiliteringsvirksomhet bruker denne.  Det 
understrekes at IP er brukerens plan, og at 
det bare skal utarbeides en overordnet plan 
for hver bruker.  Personlig koordinator skal 
oppnevnes i samråd med hver enkelt for 
dem som ønsker IP. 
 
Videre arbeid 
For at arbeidet med IP for den enkelte skal 
kvalitetssikres, har en utarbeidet en del 
skjema. Det viktigste er her meldeskjema fra 
sykehuset, og videre tilbakemeldingsskjema 
fra kommunen for oppnevnt personlig 
koordinator. Dette er viktig for å sikre 
overgangen mellom 2. og 1. linje av 
helsetjenesten. Når den enkelte bruker har 
fått oppnevnt ”sin” personlige koordinator, er 
det mye enklere å starte det konkrete 
samarbeidet for å komme fram til best 
mulige løsninger for den enkelte bruker. 
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Tilbakemeldingsskjema, kalt grønt skjema, 
fungerer som en ”huskelapp” for alle, og 
Rehabiliteringsteamet følger opp med 
forespørsel til kommunen dersom skjemaet 
ikke kommer tilbake fra kommunen i utfylt 
stand.  
 
Kritiske faser  
Arbeidet med IP må forankres godt i de 
enkelte kommunale etater, og på 
sykehusets avdelinger. Dette er et 
kontinuerlig arbeid, og kritiske faser oppstår 
lett når enkelte pådrivere går over i andre 
stillinger, eller at det er omorganiseringer og 
kutt i tjenestetilbudet. 
Fyrtårnsprosjektet har byttet prosjektleder to 
ganger i løpet av 6 mnd, og har pr dato 
ingen leder. Dette er svært lite tilfreds-
stillende, og arbeidet som er planlagt 
igangsatt i løpet av våren 2006 er avhengis 
av at ny prosjektleder kommer på plass 
snarest. 
Det må likevel kunne sies at arbeidet med 
samarbeidsavtalen har vært viktig for 
brukere med behov for rehabilitering. Ikke 
minst fordi at en prosess med å komme 
fram til en avtale ga nye og gode muligheter 
for etatene og fagpersonene til å bli kjent, 
også på tvers av ulike forvaltningsnivåer. 
Bindeleddet mellom sykehusets rehabili-
teringsteam og kommunenes rehabiliterings-
koordinatorer/koordinerende enhet bidrar til 
å sikre brukere oppfølging i kommunen etter 
utskrivelse fra sykehuset. 
 

 

6.6 Samarbeidet  
   mellom Songdalen  
   kommune, Høgskolen i 
   i Agder og Sørlandet  
   sykehus HF  

Skrevet av Margunn Øhrn 
 
Noe av bakgrunnen for at Songdalen 
kommune ble med i SKUR`s nettverk om 
individuell plan, var at vi i 2003 
gjennomførte en egenutviklet videre-
utdanning i rehabilitering sammen med 
nabokommunene innenfor den så kalte 

”Opplæringsringen Sør”. Studiet var utviklet i 
et samarbeid med Høgskolen i Agder og de 
hadde også det faglige ansvaret for selve 
gjennom-føringen. Prosjektleder for 
Songdalens arbeid med implementering av 
individuell plan, var en av de som 
gjennomførte dette rehabiliteringsstudie. 
Siden flere år tilbake har Songdalen 
kommune hatt et forpliktende samarbeid 
med Høgskolen i Agder (HIA) vedrørende 
Undervisningssykehjemmet i Agder som 
ligger i Songdalen.  
Når vi skulle sette sammen arbeidsgruppe til 
SKURs utviklingsnettverk om individuell plan 
var det naturlig å ha med en deltager fra 
HIA. Dette for også å vektlegge høgskolens 
viktige rolle for å implementere individuell 
plan i de ulike fag-/studieplaner. Dette 
samarbeidet har blant annet ført til at 
ansatte og brukere fra Songdalen har bidratt 
som forelesere i undervisningen ved HIAs 
ordinære videreutdanning i rehabilitering. 
Sykepleiestudenter med praksisperiode i 
Songdalen har også deltatt i den 
kommunale opplæringen av personlige 
koordinatorer. Alt i alt har dette ført til et 
større fokus på dette viktige temaet for 
fremtidens tjenesteytere. 
Songdalen kommune/v Undervisningssyke-
hjemmet har inngått en samarbeidsavtale 
med Sørlandet sykehus helseforetak. Det 
har blant annet ført til at vi har inkludert 
ansvarlige ved helseforetaket i den praktiske 
implementering av individuell plan som 
verktøy i samarbeidet mellom forvaltnings-
nivåene. Gjensidig informasjon om hverand-
res hverdag og utfordringer i dette utvik-
lingsarbeidet er meget verdifullt. Represen-
tant fra helseforetaket inngår fra nå av (mars 
2006) i kommunens prosjekt-gruppe i 
SKURs utviklingsnettverk om individuell 
plan. 
Kommunen deltar også i et annet sam-
arbeidsprosjekt med Sørlandet sykehus, der 
fokus er helseforetakenes veiledningsplikt 
overfor kommunene i pasientflyten mellom 
forvaltningsnivåene.  
Samarbeid om individuell plan er et viktig 
element også i det prosjektet. 
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7. Slik har vi gjort det i  
    Tvedestrand kommune! 
Skrevet av Sigfrid Baasland 
 

 
”Nå har jeg begynt å leve” 
- Sier Maritha Andersen til 
Tvedestrandsposten 17. des. 
2002.  

 
”Ting fungerte ikke for min del før jeg 
begynte med planen. Nå vet jeg at alt ikke 
behøver å være så vanskelig. Jeg tar mer 
ansvar”.  
 
Hun legger ikke skjul på at hun har hatt 
store problemer som følge av hyperaktivitet, 
psykisk sykdom og rus.  Alle mennesker er 
forskjellige. For Maritha som for andre, er 
det viktig å kunne bestemme over livet sitt 
selv. Bare den enkelte vet hva som er viktig 
for seg. Noen ganger trenger vi en samtale-
partner for å finne ut av hva det viktige er. I 
individuell plan- ordningen i Tvedestrand, 
kalles et slikt menneske, personlig 
koordinator. Maritha har som livskvalitetsmål 
å fungere godt sammen med andre, og 
være til hjelp for noen som har de samme 
utfordringene. Som hun selv sier: ”Jeg har 
24 års erfaring med dette.” I ett år nå har 
Maritha bidradd som verdifull medhjelper i 
kommunens Aktivitets -og arbeidstrenings-
tilbud. Der møter hun mange av dem hun 
gjerne vil hjelpe. 
 
Hvem og hvor mange? 
I dag har over 60 mennesker i Tvedestrand 
kommune individuell plan. Den yngste er 
noen få år, den eldste over nitti. Vi har 34 
aktive koordinatorer ansatt i rehabilitering, 
hjemme-sykepleie, psykiatri, sykehjem, 
helsestasjon, PPT, barnehage, habilitering 
og sosialtjenesten. På basisopplæring for 
koordinatorer i februar i år var både Aetat og 
Trygdeetat med.  
 
Et lite tilbakeblikk 
Lokalt i Tvedestrand har man i mange år 
samarbeidet på tvers av fagområder, etater 
og behandlingsnivå for å etablere et  

 
 
 
 
 
helhetlig og koordinert tilbud til mennesker 
som mottar tjenester fra mange.  Arbeidet 
har vært ulikt organisert; blant annet 
gjennom ulike tverrfaglige og tverrsektorielle 
team og i ansvarsgrupper. Nå er det gitt 
klare føringer om at individuell plan og 
personlig koordinator, er den koordinerings-
modellen som vi skal bruke i Tvedestrand. 
Tvedestrand kommune deltok sammen med 
blant annet Hurum og Lier kommuner i to 
utviklingsprosjekter ledet av Rehab-Nor fra 
april 1998 til årsskiftet 1999/2000. Utgangs-
punkt for begge prosjektene var enkelt-
menneskets verdighet som overordnet verdi 
og individuelle re-/habiliteringsplaner som 
basisverktøy.  I Tvedestrand ble til-
nærmingen ganske snart utvidet, slik at den 
omfattet en helhetlig, planleggingsprosess 
for de som hadde sagt ja til å være 
”prøvekaniner”. 
 
Erfaringene fra ovennevnte prosjekter var 
gode. Derfor tok rådmannen initiativ til et 
møte mellom alle aktuelle avdelinger i 
kommunen tidlig i 2001. Hensikten var å 
undersøke om vi ønsket å etablere et eget 
kommunalt prosjekt, eventuelt et pilot-
prosjekt med andre kommuner i regionen, 
for å videreføre utviklingsarbeidet. 
Samlingen resulterte i enighet om å 
iverksette et utviklingsarbeid med sikte på å 
etablere ordningen med individuell plan som 
et felles forpliktende kommunalt system.  
 
Kommunestyret behandlet saken i juni 2001 
og fattet slikt vedtak: 
 
”Kommunestyret i Tvedestrand ser det 
som viktig at ordningen med 
”individuelle planer” etableres slik 
intensjonen i aktuell forskrift beskriver. 
Gjennom dette vil kommunens bruker-
fokus ytterligere forsterkes og 
formaliseres. Kommunestyret ber 
videre om at administrasjonen setter i 
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gang nødvendig prosessarbeid hvor 
aktuelle sektorer er representert slik at 
arbeidsform og koordinatorrolle 
avklares.  Om det kreves ekstra-
ordinære ressurser, må dette skisseres 
i budsjettet for 2001.” 
 
Prosjektet Individuelle planer – et verktøy 
for bedret tjenesteyting… 
11. september 2001, var det oppstart for det 
KS-støttede prosjektet ”Individuelle planer – 
et verktøy for bedret tjenesteyting og 
ressursutnyttelse”. Prosjektet ble etablert 
som et pilotprosjekt der Arendal, Risør, 
Gjerstad, Åmli, Vegårshei, Hurum og Lier 
kommuner deltok. Aust- Agder sentral-
sjukehus hadde også en representant i 
referansegruppen. Kommunen engasjerte 
konsulentfirmaet Rehab-Nor som utviklings -
og dokumentasjonspartner. Rådmann Jarle 
Bjørn Hanken var prosjekteier og leder av 
styringsgruppen, organisasjonsrådgiver 
Sigfrid Baasland var prosjektleder.  
 
Prosjektgruppen var bredt sammensatt med 
brukerrepresentant, representant fra skole, 
PPT, rehabilitering, legetjeneste, habilitering 
og psykisk helse.  Erfaringer fra de tidligere 
prosjektene, viste hvor viktig det er å 
definere behov for kompetanse og finne 
engasjerte personer som har innflytelse i 
egne miljø som deltakere i prosjektgrupper. 
Å sikre eierskap til et senere kommunalt 
system, var naturligvis også en vesentlig 
faktor både i planleggingsfasen og i selve 
gjennomføringen av prosjektet.  
 
Metoden i prosjektet var erfaringslæring 
gjennom samarbeid om konkrete 
enkeltsaker. Vi jobbet derfor prosessrettet 
med vekt på deltakelse og engasjement på 
tvers av etater og forvaltningsnivå. 
Utprøving og justeringsarbeid fortsatte fram 
til kommunestyrevedtak om iverksetting av 
kommunalt system, 14.okt. 2003. Fra 2002 
deltok også sykehjemmet parallelt med 
”hovedprosjektet”, i et prosjekt der 
individuell plan ble utprøvd som tilnærming 
for å bedre livskvalitet for beboere i 

sykehjem. Dette prosjektet hadde Rehab-
Nor prosjekt-lederansvaret for.  
 
Tvedestrand kommune og levekår 
Tvedestrand kommune ligger i Aust-Agder 
fylke, og har i dag en befolkning på 5889 
innbyggere. Byen er en typisk sørlandsidyll 
med et særpreget bysentrum, flott skjærgård 
og profilerte lokalsamfunn som Lyngør og 
Nes jernverk. Vi har mange sommergjester, 
men en nedgang i befolkningsgrunnlaget 
generelt. I den senere tid har kommunen fått 
mye oppmerksomhet knyttet til etableringen 
av ”Bokbyen ved Skagerak”. 
 
Tvedestrands ”andre” virkelighet 
Tvedestrands ”andre” virkelighet er knyttet til 
at kommunen sammen med flere nabo-
kommuner gjennom lang tid, har kommet 
relativt dårlig ut på de nasjonale levekårs-
indeksene. Sammenligninger i offisielle 
KOSTRA-tall fra 2004, viser dette. 
Kommunen har et høgt antall barneverns-
saker, høyt antall sosialhjelpsmottakere og 
årlige sosialhjelpsutbetalinger som langt 
overstiger tall fra sammenlignbare 
kommuner. Andel utføretrygdede og barn og 
unge som får tilrettelagt undervisning 
gjennom spesialpedagogiske tiltak, ligger 
også betydelig over gjennomsnittet.  
 
Helhetlig strategi for kontinuerlig 
forbedringsarbeid 
Virkeligheten er ikke ny. Vi har lenge visst at 
mange mennesker i Tvedestrand trenger 
langvarig og koordinert bistand. Derfor var 
dette faktagrunnlaget også en del av 
utgangpunktet for prosjektene relatert til 
Re/habiling og senere arbeid med å utvikle 
Individuell plan som kommunalt system. 
Tilbudet til eldre har imidlertid lenge hatt et 
godt renommé. Etter et systematisk arbeid 
med å utbedre bygningsmasser, 
kompetanseheving av personalet, 
ledelsesutvikling og etablering av 
fungerende kvalitetssystemer, mottok 
Tvedestrand som landets beste omsorgs-
kommune, ”Omsorg – 2000 prisen.” I 
begrunnelsen for tildelingen ble det blant 
annet vektlagt ” at kommunen har utviklet en 



 21

helhetlig strategi for kontinuerlig 
forbedringsarbeid”.   
 
Å skape kvalitet 
Vi har gjennom flere års systematisk arbeid 
sett at kvalitet i møtet med enkeltmennesker 
eller i endring av organisasjonen om dette er 
utgangspunktet, kan ”designes” med nokså 
stor grad av forutsigbarhet. Arbeidet med å 
skape kvalitet, forutsetter at ledere og 
medarbeidere evner å yte tjenester og 
utvikle dem med basis i verdier/etisk 
refleksjon, forutsigbare systemer og 
prosedyrer og et metodisk handlings-
repertoar for oppgaveløsning og prosess-
forståelse. En sammenheng mellom disse 
elementene som gjensidig forsterker, 
begrunner og konkretiserer ulike valg, 
skaper kvalitet. Strategien er derfor også 
benyttet i utviklingsarbeidet knyttet til 
individuell plan. 
 
Kinderegg – tre ting på en gang 
Når det enkelte mennesket selv definerer 
hva som er viktig for seg, og tjenestene i 
innhold og tilrettelegging treffer ”blinken”, 
har vi erfaring for at vi oppnår tre ting. 
Mennesker får god hjelp, tjenesteapparatet 
ser mening og tilfredsstillelse i forhold til å 
bistå i en helhetlig sammenheng og 
ressursene brukes mer målrettet og 
effektivt.  
 
Systemet og ”idioten” 
IP-arbeidet i Tvedestrand har blant annet 
som en grunnleggende verdi at linjeledere i 
alle avdelinger erkjenner ansvaret for å yte 
tjenester som ”henger sammen”. Fokus på 
den horisontale prosessen og matrise-
perspektivet, er eneste farbare vei for å 
lykkes med dette.  
Vi har mange eksempler på at 25 år gamle 
mennesker til tross for en stor samfunns-
messig innsats ender opp i en situasjon; 
uten fullført skolegang, uten bolig, med store 
rusproblemer, med psykiske problemer, 
med høy gjeldsbyrde, kriminell belastning og 
et negativt nettverk.  
 

En danske ga en gang en definisjon på hva 
en ”idiot” er, nemlig, ”en person” eller i vårt 
tilfelle, ”et system, som fortsetter å gjøre det 
samme som en alltid har gjort, og håper på 
et annet resultat”. Vi har i vårt arbeid lagt 
vekt på å kommunisere at ordningen med 
individuell plan, forutsetter at vi tar et 
oppgjør med ”mitt-og-ditt-bord-tenkningen” 
som for så vidt både lovverk og kommunal 
organisering kan føre til. Det innebærer 
naturligvis ikke opphevelse av lovverk og 
god tjenesteyting i tråd med rammer og 
forutsetninger for den enkelte virksomhet. 
Ideen med individuell plan er helt klart at vi 
kan og skal oppnå mer sammen, enn hver 
for oss. 
 
Det kommunale ”IP-system” i 
Tvedestrand 
Det kommunale systemet for individuell plan 
består av systemkoordinator, personlige 
koordinatorer som hver har en ”fadder”, 
definerte kompetansekrav for å inneha 
koordinator-funksjonen, opplæringsprogram 
og nettverkslæring for koordinatorene, 
kommunale prosedyrer og utarbeidet 
veiledningsmateriell. 
 
I Tvedestrand ønsker vi at koordinator-
funksjonen skal være en del av jobben til 
mange av våre dyktige fagpersoner. Vi syns 
det er viktig at koordinator vet hva det vil si å 
være ”tiltakshaver” i individuelle planer der 
en selv ikke innehar koordinatoransvaret. 
Med utgangspunkt i samme tanke har flere 
av våre ledere også vært (og er) 
koordinatorer 
 
Politisk og administrativ forankring 
Kommunestyret har tre ganger behandlet 
utviklingsarbeid knyttet til individuell plan: 
. 
- Etablering av IP-prosjektet i 2001 
- Iverksetting av IP som kommunalt 

system i 2003 
- Evaluering av IP-arbeidet i 2005 
 
Rådmannen deltar i ulike eksterne 
konferanser og interne møter om individuell 
plan. Dette er viktig fordi Rådmannen er den 
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som kan håndheve arbeidsgivers styrings-
rett og som har myndighet til å beslutte på 
tvers av avdelingsgrensene. System-
koordinator i vår kommune har stilling som 
sjeffysioterapeut. Hun er ”adressen” for 
individuell plan i Tvedestrand kommune og 
rapporterer direkte til Rådmannen. 
 
”What’s in it for me?” 
Den som takker ja til individuell plan, får 
samtidig tilbud om en person i tjeneste-
apparatet - en personlig koordinator, som en 
samtalepartner for blant annet å utvikle mål 
for egen prosess.  
 
Koordinator er behjelpelig med å avklare og 
vurdere brukers situasjon, planlegger 
oppfølging av tiltak som er bestemt, 
koordinerer og legger til rette for gjennom-
føring av tiltak på en effektiv måte og 
justerer og evaluerer planarbeidet sammen 
med bruker. Koordinator følger bruker 
gjennom år dersom ikke særlige 
omstendigheter tilsier et bytte.  
 
I Tvedestrand ser vi det som særdeles viktig 
med kontinuitet i koordinatorrollen og legger 
derfor stor vekt på at en koordinator som har 
oppnådd tillit, gjennom en ofte krevende 
prosess, får ”følge” personen gjennom ulike 
overganger som for eksempel mellom 
barnehage-skole og grunnskole - 
videregående skole. Dette er særlig viktig 
for ungdommer som står i fare for å ende 
opp som ”drop-outs”.  
 
Koordinatorrollen 
I basisopplæringsprogrammet for koordina-
torer, legger vi stor vekt på å formidle at de 
som skal bistå et menneske i en individuell 
planprosess, tidlig i planprosessen skal 
holde egne synspunkter og forslag i tømme. 
Ethvert menneske har rett til å si noe om 
hva som er viktig for seg som et grunnlag for 
videre samarbeid, uavhengig om dette er 
realistisk eller ikke sett med hjelperens 
øyne. Den gjensidige læringsprosess som 
må til mellom den som har individuell plan 
og den som skal bistå og systemet rundt, 
begynner senere.  

Noen mennesker har et overordnet 
utgangspunkt for målformuleringene; leve et 
normalt liv, leve et meningsfylt liv, kunne 
bidra i forhold til andre. Andre har konkrete 
mål; min datter skal bli lege, jeg vil fortsette 
å kjøre bil, jeg vil fortsette å bo i huset mitt.  
 
Koordinators oppgave er uansett å gi innspill 
i prosessen som lever sitt liv i spennet 
mellom ”hva” og ”hvordan”. En jordmor 
føder ikke barnet. Hun bistår den fødende i 
dennes prosess. Slik er også en 
koordinators rolle. 
 
Aktivitet og arbeid 
Koordinatorene gir uttrykk for at tiltak som 
skal til for at det enkelte mennesket skal 
oppleve livskvalitet, i mange tilfeller 
mangler.  
Meningsfylte aktiviteter og arbeid er noe av 
det som nevnes hyppigst når det gjelder 
ulike menneskers livskvalitetsmål. 
Kommunen har derfor i de siste årene lagt 
vekt på å videreutvikle aktivitets-og 
arbeidstreningstilbudet med blant annet 
tilbud på gård - ”Inn på tunet”. Vi har 
allerede høstet mange nyttige og 
oppmuntrende erfaringer. 
 
IKT 
Vi startet opp med et elektronisk 
dokumentasjonssystem plassert i såkalt 
sensitiv sone. Nå er Individuell plan ”flyttet 
inn” i brukerprogrammet Profil. Etter hvert 
som kommunens infrastruktur blir utbygd, 
etablerer vi tilganger for tiltakshavere og 
samarbeidspartnere i tråd med samtykke-
erklæring. Dette innebærer blant annet 
lesetilgang til planen og skrivetilgang til 
felles logg. 
  
Utfordringer – evaluering  
Slik vi ser det, må arbeidet med livskvalitet 
som felles utgangspunkt for tjenesteyting, 
vektlegges også i framtida. Erfaringer viser 
at ikke alle ser likt på dette, både fordi 
enkelte mangler et helhetlig perspektiv for 
egen tjenesteyting, og fordi et slikt start-
punkt utfordrer tjenesteyternes tradisjonelle 
ekspertrolle. Vi har utfordringer også når det 
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gjelder å effektivisere organiseringen av 
samarbeidet på tvers. Vi vil arbeide videre 
for at flere med pedagogisk utdannings-
bakgrunn blir koordinatorer. Mange barn og 
unge tror vi, vil kunne profittere på en 
dreining i fokus fra opplæringsmål til livs-
kvalitetsmål for å finne porten inn til læring. 
 
Det blir viktig framover å stille ledelseskrav 
relatert til individuell plan når det gjelder 
utnyttelse av felles ressurser, tilrettelegging 
for koordinatorfunksjon og oppfølging av 
medarbeidere som innehar koordinator-
funksjon. 
 
Samarbeidsavtaler med helseforetak og 
statlig førstelinje 
Det er inngått en samarbeidsavtale med 
Sørlandet Sykehus HF/v klinikk for rus og 
avhengighetsbehandling vedrørende IP.  
 
Allerede i 2003 gjorde kommunestyret et 
positivt vedtak om å arbeide for en sam-
lokalisering og samordning i forhold til Aetat 
og trygdeetat.   
”Administrasjonen ser positivt på den 
grunnleggende tanken om bedret sam-
ordning av de velferdstjenestene som 
Aetat, Trygdeetaten og sosialtjenesten 
yter.  Disse ”instansene” har med 
grunnleggende velferdsgoder å gjøre, 
og mange av brukerne er brukere av 
tjenester fra alle instansene.  Dagens 
system oppfattes ikke til å være godt 
nok koordinert, dette oppleves nok ofte 
som frustrerende for ansatte og 
brukerne, og er neppe kostnadseffektivt 
for det offentlige.   
Mangel på samordning er i realiteten et 
av de store problemene og utford-
ringene for det offentlige apparatet i 
Norge i moderne tid. Økt fokus på, og 
lovkrav om, individuelle planer for en 
rekke klienter, er også et forhold som 
betinger økt samordning og samarbeid 
hvis det skal fungere etter hensikten.” 
 
Etter en arbeidsprosess våren og høsten 
2005, ble Aetat, trygdeetat og sosial-
tjenesten (inklusive barnevern), sam-

lokalisert i november 2005 under navnet 
”Jobb -og velferds-senteret”. En av 
grunnene til at kommunen tidlig ”omfavnet” 
denne samordningstenkningen, har sin 
bakgrunn nettopp i at Tvedestrand 
kommune har kommet langt i utvikling av 
individuelle planer.  
 
Tvedestrand kommune (Jobb-og 
velferdssenteret) ble 8. mars 2006 utpekt 
som pilotkontor i gjennomføringen av NAV-
reformen. NAV-pilotkontorene skal være 
modeller for resten av NAV-kontorene som 
skal etableres i alle landets kommuner innen 
2010.  Pilotkontorene etableres for blant 
annet å teste ut IKT-løsninger, arbeids-
metoder og nye roller for de ansatte. 
Kontorene skal også jobbe systematisk med 
kompetanse og kulturtiltak. Prosjektet har 
som formål å yte bedre tjenester til den 
enkelte som trenger langvarig og koordinert 
bistand og å oppnå en mer effektiv 
utnyttelse av samfunnets ressurser. 
Individuell plan er fortsatt et sentralt 
virkemiddel på individ- og systemnivå også i 
dette nye utviklingsarbeidet, og derfor en 
direkte fortsettelse av et kontinuerlig 
forbedringsarbeid som startet i 1998.  
 
Lykke til og velkommen etter dere som enda 
ligger i startgropene! 
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