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Orienteringer v/kommunalsjef  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 15.08.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar framlagte statusrapporter og 

situasjonsbeskrivelser til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Sommerferien 2017 er nå i hovedsak avviklet, og kommunalsjef vil gi en muntlig orientering 

om driftsmessige utfordringer og konsekvenser. 

Med bakgrunn i den samfunnsdebatt som er gjenspeilet i pressen, vil kommunalsjef også 

orientere om: 

 Framdrift pågående byggeprosjekter, husbankens krav og rammebetingelser 

 Parkeringsproblematikk i forhold til bemannede helse/omsorgsetablissementer 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 15.08.2017 

28/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 16.08.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning. 

2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med Handlingsplan 2018 – 2022. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Det ble i kommunestyrets møte den 24. november 2016 ble vedtatt å sette ned et ad-hoc utvalg 

med følgende mandat: 

«Kommunestyret nedsetter et ad-hoc utvalg (arbeidstreningsutvalg) bestående av 5 politikere 

som innen 01.06.17 skal utrede hvordan Menova og de andre ideelle 

arbeidstreningsbedriftene kan brukes til kommunale oppgaver for å hjelpe 

sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid.  

Utvalget skal også redegjøre for hvordan disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunale 

etater i dag og hva som bør kunne overføres arbeidsmarkedsbedriftene.  

Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen». 

 

Følgende politikere ble oppnevnt: 

 Arnfinn Holten (KrF - leder av utvalget 

 Runar Johansen (H) 

 Iren Rannekleiv (Ap) 

 Axel Sjøberg (SV) 

 Nanna Kristoffersen (Sol) 
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Beskrivelse av saken 

Utvalget har behandlet problemstillinger i samfunnet som er store og sammensatte. 

Årsaksforholdene er mange, og tilnærmingene kan være vanskelige dersom målsettingen er å få 

gjort noe positivt for de som defineres som vanskeligstilte og blant annet er avhengige av 

supplerende økonomisk sosialhjelp fra kommunen. Fokus på denne gruppen kan oppleves som 

negativt stigmatiserende, og gjøre livet enda vanskeligere for enkelte. 

Det må allikevel være et mål at alle skal være i arbeid, utdanning eller annen aktivitet slik at 

man ikke har behov for supplerende økonomisk sosialhjelp. Utvalget er klare på at arbeidet 

rettet mot grupper av sosialhjelpsmottakere må prioriteres og intensiveres. Dette gjelder i 

første rekke ungdom, flyktninger/innvandrere og barnefamilier med vedvarende lav inntekt. 

Utvalget foreslår følgende tiltak i 14 punkter: 

1. Lavterskeltilbudet «Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år» på 

Gamle Follum brannstasjon fortsetter. Det bør vurderes å finne et egnet lokale nærmere 

sentrum, se pkt. 3. Etter en første avklaring på «Brannstasjonen» gjøres det, dersom 

det er hensiktsmessig og bruker og NAV er enige, en avtale mellom bruker og NAV 

om videre avklaring og oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang legges 

det opp til at kommunen gir et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det 

beskrives hva kommunen ved NAV skal kunne forvente av ytelse pr år fra 

tiltaksleverandøren. Samarbeidsavtale og finansiering om dette bør avklares høsten 

2017. 

2. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære 

arbeidstreningsprogrammet, og så gå over i det ordinære arbeidslivet. De trenger 

motivasjon til å stå opp om morgenen, til å forstå «arbeidslivets spilleregler» osv. 

Denne gruppen sosialhjelpsmottakere kan blant annet trenes gjennom arbeidslag som 

gjør kommunale oppgaver. Det er viktig at denne treningen gjør at den enkelte 

opplever seg verdsatt og ivaretatt og opplever tiltaket som positivt. Utvalget foreslår at 

oppfølging av denne type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift. 

3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående 

skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange 

ulike tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må 

yte et samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. Utvalget foreslår at Regnbuens 

nåværende lokaler i fremtiden brukes som et «Drop-in-senter» til ungdommen i 

Ringerike. Dette må bli et senter hvor ungdom kan komme uten timeavtale å få 

veiledning der og da. Da må Regnbuens nåværende virksomhet skaffes nye og bedre 

lokaler. 

4. Staten bør gjennom NAV etablere flere AFT-plasser ved arbeidsmarkedsbedriftene på 

Ringerike, slik at tilbudet blir minst tilsvarende som andre steder i landet. 

5. Mange fremmedspråklige har vansker med å bestå de nødvendige språkprøvene som de 

trenger for å få seg arbeid. Det bes utarbeidet forslag til styrket språkopplæring for 

disse. Det er svært viktig at språkprøvene arrangeres oftere enn nå, slik at det blir 

raskere å gå opp til ny prøve. Kommunen har språkcafè, og dette må fortsette. 
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6. Det settes frem forslag om at i den siste delen av introduksjonsprogrammet (siste seks 

til tolv måneder), bør flyktningene gis hjelp gjennom de lokale bedriftene og 

arbeidsmarkedsbedriftene til å forberede seg og søke etter fast arbeid, enten på heltid 

eller som del av introduksjonsprogrammet. Dette bør finansieres gjennom 

integreringstilskuddet. 

7. Tiltaket overfor lavinntektsfamilieprosjektet «Helhetlig oppfølging av 

lavinntektsfamilier» bør fortsette og også utvides etter at forsøksperioden er over. 

Kunnskap fra prosjektet bør brukes i lignende arbeid i kommunen. 

8. Det er stor mangel på arbeidskraft innen enkelte fagutdanninger i distriktet. Kommunen 

bør oppmuntre til at flere unge ser dette som en alternativ utdanning. Det settes av kr 

100.000,- til den årlige yrkesmessen hvert år. 

9. Det bør etableres et godt samarbeid med bedrifter som kan nyttiggjøre seg ufaglært 

arbeidskraft ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom det arbeid de settes 

til. Dette bør være mulig nå med den store utbygging som skal skje på Ringerike. Det 

bør samarbeides med næringslivet om det. 

10. Det er svært viktig at alle kommunale aktører i arbeidet med å hjelpe 

sosialhjelpsmottakere har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, OPUS, 

videregående skole, Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester. 

11. Det er stort behov for at fylkeskommunen gjennom OPUS øker sin kapasitet, slik at 

videregående utdanning for flyktninger kan øke kapasiteten. 

12. Kommunen bør vurdere og etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i 

tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak settes inn når det er behov for det. 

13. Utvalget foreslår at tiltakene utredes for vedtak og finansiering i forbindelse med 

budsjettet 2018. 

14. Det legges opp til at det i tertialrapportene orienteres om hvordan tiltakene for 

sosialhjelpsmottakerne følges opp. I egen politisk sak våren 2018 skal det presenteres 

hvordan tiltakene for sosialhjelpsmottakerne gjennomføres og utvikles. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger med dette fram innstillingen fra nedsatt «ad-hoc utvalg» i forhold til 

problemstillingene som oppleves når det gjelder arbeid og utdanning, og de relasjoner dette her 

i forhold til de kommunale tjenestene. Rådmannen merker seg de konstruktive refleksjoner 

innstillingen målbærer og de positive forslag til tiltak som foreslås. Rådmannen ønsker allikevel 

å utrede nærmere hvorvidt det er ønskelig å kjøpe tjenester fra eksterne aktører og 

arbeidsmarkedsbedrifter som et alternativ til å selv gi disse tjenestene i egen regi. 

Rådmannen er, og har vært spesielt opptatt av det faktum at mange barn opplever å vokse opp 

i vanskelige forhold med store begrensninger på grunn av svak økonomi hos forsørgere. 

Likeens det faktum at mange unge er avhengig av økonomiske ytelser fra NAV, og at mange 

flyktninger fortsatt ikke er selvhjulpne i samfunnet etter at introduksjonsperiodene er over. 

Kommunen har etablert gode tiltak, men de løser ikke hele problemet. 
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Dagens samfunn krever kompetanse på alle plan innen arbeidslivet. Dersom man kommer til 

Norge som analfabet, vil nok introduksjonsprogrammene lære flyktningene å kunne 

kommunisere og fungere i samfunnet, - men kvalifisering til dagens arbeidsmarked vil være en 

stor utfordring. 

Utvalget peker videre på problemstillinger der kommunen har et klart ansvar, og som i stor 

grad påvirker forholdene i negativ retning. Dette gjelder spesielt de problemstillinger flere har 

med å fullføre videregående utdanning, takle de psykiske belastninger og utfordringer man i 

dag blir tilt ovenfor, rusproblematikk og avhengighet samt familieutfordringer. 

Problemstillingene debuterer tidlig, og tiltakene må rettes inn både forebyggende og som 

direkte hjelp både ovenfor grupper og enkeltindivid. Staten har et stort ansvar, men den 

kommunale utfordringen vil ofte være mangler i den kommunale tiltakskjede som gjøre det 

vanskelig å optimalisere og nyttiggjøre seg statlige tiltak. 

 

Vedlegg 

 

 Utvalgets innstilling 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen. kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Orienteringer v/kommunalsjef  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar framlagte statusrapporter og 

situasjonsbeskrivelser til orientering. 

  

Beskrivelse av saken 

Sommerferien 2017 er nå i hovedsak avviklet, og kommunalsjef vil gi en muntlig orientering 

om driftsmessige utfordringer og konsekvenser. 

Med bakgrunn i den samfunnsdebatt som er gjenspeilet i pressen, vil kommunalsjef også 

orientere om: 

 Framdrift pågående byggeprosjekter, husbankens krav og rammebetingelser 

 Parkeringsproblematikk i forhold til bemannede helse/omsorgsetablissementer 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arbeid og aktivitet 2017- Holtenutvalgets innstilling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning. 

2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med Handlingsplan 2018 – 2022. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Det ble i kommunestyrets møte den 24. november 2016 ble vedtatt å sette ned et ad-hoc utvalg 

med følgende mandat: 

«Kommunestyret nedsetter et ad-hoc utvalg (arbeidstreningsutvalg) bestående av 5 politikere 

som innen 01.06.17 skal utrede hvordan Menova og de andre ideelle 

arbeidstreningsbedriftene kan brukes til kommunale oppgaver for å hjelpe 

sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid.  

Utvalget skal også redegjøre for hvordan disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunale 

etater i dag og hva som bør kunne overføres arbeidsmarkedsbedriftene.  

Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen». 

 

Følgende politikere ble oppnevnt: 

 Arnfinn Holten (KrF - leder av utvalget 

 Runar Johansen (H) 

 Iren Rannekleiv (Ap) 

 Axel Sjøberg (SV) 

 Nanna Kristoffersen (Sol) 

 

Beskrivelse av saken 

Utvalget har behandlet problemstillinger i samfunnet som er store og sammensatte. 

Årsaksforholdene er mange, og tilnærmingene kan være vanskelige dersom målsettingen er å få 



- 

gjort noe positivt for de som defineres som vanskeligstilte og blant annet er avhengige av 

supplerende økonomisk sosialhjelp fra kommunen. Fokus på denne gruppen kan oppleves som 

negativt stigmatiserende, og gjøre livet enda vanskeligere for enkelte. 

Det må allikevel være et mål at alle skal være i arbeid, utdanning eller annen aktivitet slik at 

man ikke har behov for supplerende økonomisk sosialhjelp. Utvalget er klare på at arbeidet 

rettet mot grupper av sosialhjelpsmottakere må prioriteres og intensiveres. Dette gjelder i 

første rekke ungdom, flyktninger/innvandrere og barnefamilier med vedvarende lav inntekt. 

Utvalget foreslår følgende tiltak i 14 punkter: 

1. Lavterskeltilbudet «Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år» på 

Gamle Follum brannstasjon fortsetter. Det bør vurderes å finne et egnet lokale nærmere 

sentrum, se pkt. 3. Etter en første avklaring på «Brannstasjonen» gjøres det, dersom 

det er hensiktsmessig og bruker og NAV er enige, en avtale mellom bruker og NAV 

om videre avklaring og oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang legges 

det opp til at kommunen gir et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det 

beskrives hva kommunen ved NAV skal kunne forvente av ytelse pr år fra 

tiltaksleverandøren. Samarbeidsavtale og finansiering om dette bør avklares høsten 

2017. 

2. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære 

arbeidstreningsprogrammet, og så gå over i det ordinære arbeidslivet. De trenger 

motivasjon til å stå opp om morgenen, til å forstå «arbeidslivets spilleregler» osv. 

Denne gruppen sosialhjelpsmottakere kan blant annet trenes gjennom arbeidslag som 

gjør kommunale oppgaver. Det er viktig at denne treningen gjør at den enkelte 

opplever seg verdsatt og ivaretatt og opplever tiltaket som positivt. Utvalget foreslår at 

oppfølging av denne type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift. 

3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående 

skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange 

ulike tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må 

yte et samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. Utvalget foreslår at Regnbuens 

nåværende lokaler i fremtiden brukes som et «Drop-in-senter» til ungdommen i 

Ringerike. Dette må bli et senter hvor ungdom kan komme uten timeavtale å få 

veiledning der og da. Da må Regnbuens nåværende virksomhet skaffes nye og bedre 

lokaler. 

4. Staten bør gjennom NAV etablere flere AFT-plasser ved arbeidsmarkedsbedriftene på 

Ringerike, slik at tilbudet blir minst tilsvarende som andre steder i landet. 

5. Mange fremmedspråklige har vansker med å bestå de nødvendige språkprøvene som de 

trenger for å få seg arbeid. Det bes utarbeidet forslag til styrket språkopplæring for 

disse. Det er svært viktig at språkprøvene arrangeres oftere enn nå, slik at det blir 

raskere å gå opp til ny prøve. Kommunen har språkcafè, og dette må fortsette. 

6. Det settes frem forslag om at i den siste delen av introduksjonsprogrammet (siste seks 

til tolv måneder), bør flyktningene gis hjelp gjennom de lokale bedriftene og 

arbeidsmarkedsbedriftene til å forberede seg og søke etter fast arbeid, enten på heltid 

eller som del av introduksjonsprogrammet. Dette bør finansieres gjennom 

integreringstilskuddet. 



- 

7. Tiltaket overfor lavinntektsfamilieprosjektet «Helhetlig oppfølging av 

lavinntektsfamilier» bør fortsette og også utvides etter at forsøksperioden er over. 

Kunnskap fra prosjektet bør brukes i lignende arbeid i kommunen. 

8. Det er stor mangel på arbeidskraft innen enkelte fagutdanninger i distriktet. Kommunen 

bør oppmuntre til at flere unge ser dette som en alternativ utdanning. Det settes av kr 

100.000,- til den årlige yrkesmessen hvert år. 

9. Det bør etableres et godt samarbeid med bedrifter som kan nyttiggjøre seg ufaglært 

arbeidskraft ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom det arbeid de settes 

til. Dette bør være mulig nå med den store utbygging som skal skje på Ringerike. Det 

bør samarbeides med næringslivet om det. 

10. Det er svært viktig at alle kommunale aktører i arbeidet med å hjelpe 

sosialhjelpsmottakere har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, OPUS, 

videregående skole, Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester. 

11. Det er stort behov for at fylkeskommunen gjennom OPUS øker sin kapasitet, slik at 

videregående utdanning for flyktninger kan øke kapasiteten. 

12. Kommunen bør vurdere og etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i 

tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak settes inn når det er behov for det. 

13. Utvalget foreslår at tiltakene utredes for vedtak og finansiering i forbindelse med 

budsjettet 2018. 

14. Det legges opp til at det i tertialrapportene orienteres om hvordan tiltakene for 

sosialhjelpsmottakerne følges opp. I egen politisk sak våren 2018 skal det presenteres 

hvordan tiltakene for sosialhjelpsmottakerne gjennomføres og utvikles. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger med dette fram innstillingen fra nedsatt «ad-hoc utvalg» i forhold til 

problemstillingene som oppleves når det gjelder arbeid og utdanning, og de relasjoner dette her 

i forhold til de kommunale tjenestene. Rådmannen merker seg de konstruktive refleksjoner 

innstillingen målbærer og de positive forslag til tiltak som foreslås. Rådmannen ønsker allikevel 

å utrede nærmere hvorvidt det er ønskelig å kjøpe tjenester fra eksterne aktører og 

arbeidsmarkedsbedrifter som et alternativ til å selv gi disse tjenestene i egen regi. 

Rådmannen er, og har vært spesielt opptatt av det faktum at mange barn opplever å vokse opp 

i vanskelige forhold med store begrensninger på grunn av svak økonomi hos forsørgere. 

Likeens det faktum at mange unge er avhengig av økonomiske ytelser fra NAV, og at mange 

flyktninger fortsatt ikke er selvhjulpne i samfunnet etter at introduksjonsperiodene er over. 

Kommunen har etablert gode tiltak, men de løser ikke hele problemet. 

Dagens samfunn krever kompetanse på alle plan innen arbeidslivet. Dersom man kommer til 

Norge som analfabet, vil nok introduksjonsprogrammene lære flyktningene å kunne 

kommunisere og fungere i samfunnet, - men kvalifisering til dagens arbeidsmarked vil være en 

stor utfordring. 

Utvalget peker videre på problemstillinger der kommunen har et klart ansvar, og som i stor 

grad påvirker forholdene i negativ retning. Dette gjelder spesielt de problemstillinger flere har 



- 

med å fullføre videregående utdanning, takle de psykiske belastninger og utfordringer man i 

dag blir tilt ovenfor, rusproblematikk og avhengighet samt familieutfordringer. 

Problemstillingene debuterer tidlig, og tiltakene må rettes inn både forebyggende og som 

direkte hjelp både ovenfor grupper og enkeltindivid. Staten har et stort ansvar, men den 

kommunale utfordringen vil ofte være mangler i den kommunale tiltakskjede som gjøre det 

vanskelig å optimalisere og nyttiggjøre seg statlige tiltak. 

 

Vedlegg 

 

 Utvalgets innstilling 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen. kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADH OC-U TVALGE T - ARBEI D OG AKTI VI TET 2017

1 . Mandat og formål
I kommunestyrets møte den 24. november 2016 ble det vedtatt å sette ned et ad-hoc utvalg.
Utvalget fikk følgende mandat:

Kommunestyret nedsetter et adhoc utvalg (arbeidstreningsutvalg) bestöende ov 5 politikere som
innen 01.06.77 skol utrede hvordon Menova og de ondre ideelle arbeidstreningsbedriftene kan brukes
til kommunale oppgaver for å hjelpe sosialhjelpsmottakere til kvolifisering og arbeid. Utvalget skol
også redegjgre for hvordan disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunole etater i dag og hvo
som bør kunne overfgres arbeidsmorkedsbedriftene. Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen.

Oppnevnte politikere:
o Arnfinn Holten (KrÐ - leder av utvalget
o Runar Johansen (H)
o Iren Rannekleiv (Ap)
. Axel Sjøberg (SV)
o Nanna Kristoffersen (Sol)

S ekretærer for utvalget:
Iren Parthaugen - avdelingsleder N AV
Bente Jansen - leder N AV

Formålet med utvalget er å fü gjort noe positivt for sosialhjelpsmottakerne slik at de ved å

komme i arbeid, utdanning eller annen aktivitet ikke lenger har behov for økonomisk
sosialhjelp.

Det ble gjennomført seks møter

2. Hva er N AV - Hvem er N AV?
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3. Målgrupper
Utvalget har fått en grundig presentasjon av hva slags utfordringer sosialhjelpsmottakerne i
kommunen har og hva som giøres for disse i dag.

Etter presentasjoner og diskusjoner ble det klart at arbeidet med følgende grupper av
sosialhjelpsmottakere må prioriteres o g intensiveres :

o Ungdom
o Flyktninger/innvandrere
o Familier med barn som lever i vedvarende lavinntekt

Ungdom:
o Det er 2020 uføre i Ringerike kommune pr I . mars 2017 . Av disse er 95 under 30 år.
o Det er 935 personer som mottar arbeidsavklaringspenger på Ringerike. 170 er under

30 år. Det utgjør 18 Yo av alle på Ringerike som mottar arbeidsavklaringspenger.
o Pr l. april 2017 var det 139 brukere under 30 år som mottok sosialhjelp. 107 av disse

hadde sosialhjelp som hovedinntekt.

Oppsummert er det rundt 430 unge under 30 år som hver måned mottar ytelser fra NAV.
Kjennetegn på disse er at de ikke har fullført videregående skole, har psykiske utfordringer,
utfordringer med rus og familieutfordringer.
Utbetaling sosialhjelp for hele 2016 til de under 30 år:

- Alle under 30 år: kr.l3,4 millioner
- I tallet inngår utbetalt kr. 9,3 millioner som viktigste kilde til livsopphold(de som har

økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt)

Flyktninger:
10,6 yo av kommunens befolkning er flyktninger og innvandrere. Lokalt, som nasjonalt, er det
en synkende andel flyktninger som er selvforsørget giennom arbeid. Tall fra NAV viser at
flyktninger og innvandrere utgjør en stor andel av langtidsmottakerne av økonomisk
sosialhjelp. I Ringerike utgjør flyktninger og innvandrere over 50 Yo av brukerne med høyest
utbetaling av sosialhjelp hver måned.
Arbeid er viktig for god integrering og glr stolthet, nettverk, uavhengighet og
mestringsfølelse. På grunn av sprfüutfordringer, ofte kombinert med manglende
grunnkompetanse, forblir mange langt unna det ordinære arbeidslivet etter at
introduksjonsordningen er giennomført.
Utbetalt i2016: Introduksjonsstønad kr. 16 millioner, Sosialhjelp kr.8,9 millioner inklusiv
flyktninger i 5 års perioden under 30 år.

Lavinntektsfamilier:
De sist tilgjengelige tallene fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Buf dir), viser at 12,3
o/o av bama, det vil si 662 barn vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt i
Ringerike. I sammenlignbare kommuner som Gjøvik og Ringsaker er tallene 11,3 Yo og9,6
%. Nasjonalt er tallet l0 %. 7,6 o/o av barna i Ringerike kommune lever i husholdninger som
har mottatt sosialhjelp iløpet av det siste året(6,1 o/o for Norge). NAV anslår at det er minst
100 familier i Ringerike med barn som har behov for økonomisk sosialhjelp fra NAV til
enhver tid. Over halvparten av disse familiene er flyktningfamilier.



Stabile inntekter gir forutsigbarhet og danner et fundament familiene kan bygge på. Felles for
barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt, er at foreldrene har svak eller ingen
tilknlning til arbeidslivet.

4. Presentasjon av kommunale tiltak
Det er mange kommunale tiltak for å få kommunens innbyggere ut i arbeid. Noen er
forebyggende, noen er støttende, mens andre tiltak, som NAV sine, er direkte rettet
mot arbeid. Utvalget ble presentert for fire av tiltakene.

a) Læringssenter
Interkommunalt samarbeid med Hole og Jevnaker, felles flyktningetjeneste med
Jevnaker. Har hatt en stor vekst i forbindelse med økt bosetting. Utfordringer er
blant annet norskprøver og gjennomføring av disse. Dette fordi prøvene tas til
besternte tidspunkt og ikke nødvendigvis når bruker er klar for det. En utfordring
ligger det også i overgang til videregående skole Opus. Det er ventelister og stor
pågang og dette kan hindre inntak på ønsket tidspunkt. I forhold til
språkpraksisplasser så er det inngått avtale med ulike enheter og avdelinger i
kommunen.

b) Lavterskeltiltak på Gamle Follum(Brannstasjonen)
Kommunen har ett lavterskeltiltak for äfølge opp noe av aktivitetsplikten for
mottakere av økonomisk sosialhjelp. Tiltaket er lokalisert på den gamle
brannstasjonen på Follum. NAV Ringerike har disponert en veileder til dette
arbeidet som hovedsakelig retter seg mot de brukerne som ikke er klare til å

nfitigg¡øre seg statlige tiltak. Tiltaket har begrensede muligheter ifht antall
brukere, det er derfor primært rettet mot brukere under 30 år.

c) Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier
Dette er et forskningsprosjekt overperioden20l6-2018. Ringerike er en av tre
kommuner som ble valgt ut til å delta i første runde av prosjektetþilotkommune).
Målet for prosjektet er å forhindre sosial arv, og forebygge at barn i familier med
lav inntekt forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og
manglende sosial integrering. Den kortsiktige målsetningen er å utvikle ogprøve
ut en oppfølgingsmodell som kan gl bedre resultater av innsatsen for familiene i
målgruppen.

d) Magnar Ågotnes Kommunalsjef skole og kultur / Drop-out skole
Ungdomsskolene:

- Arbeid på systemnivå med fokus på praktisk og variert undervisning i alle fag,
med varierte arbeidsmåter, kombinert med god klasseledelse på grunn av gode

relasjoner mellom elever og mellom elever og voksne. Dette har vært målsettingen
med prosjektet Ungdomstrinn i utvikling.

- Supplert med innføring av nye valgfag, og med et alternativ til andre
frernmedsprfü, er en god vei å gå.

Tidligere var det og gode erfaringer for noen ungdommer å jobbe en dag siste året
på ungdomsskolen, for å fïi mer arbeidserfaring, og større motivasjon for skolefag
de andre dagene. Dette har stort sett utspilt sin rolle. Skoleprestasjoner er viktigere
enn noen gmg, det finnes ikke jobber som ungdornmer uten for eks fagbrev kan gå

ut i.



Ofte er det slik, at de som står i fare for å falle ut av skolen, ofte ikke er motivert
for praktisk arbeid heller, men i helt andre ting.
Det som ses på i Oppvekst nå, og som utfordrer oss, er bl.a. hva vi kan gjøre med
skolevegring. ,{ utebli fra skolen kan gr store konsekvenser på sikt. Tendensene
starter tidlig, og de fleste fullfører grunnskolen, men fraværet øker, og det er for
mange ungdommer hjemme i vår kommune som ikke går på videregående skole og
som ikke er i jobb. Ä¡sakene kan være mange og sarnmensatte, og her må det
jobbes på tvers av sektorer for å fange de opp så tidlig som mulig og følge opp
med gode tiltak. Disse havner etter hvert også i NAV-systemet, der en har mange
tiltak og erfaringer, men for Oppveksts del gielder det å ta signaler og forebygge
allerede i grunnskolealder.

Introprogrammet:
Når det gjelder introduksjonsprogrammet for flyktninger på Læringssenteret så er
de utfordret til å se på om de kan lage et mer praksisrettet \øp, som går parallelt
med det andre. De har som mål å ha dette klart fra høsten av.

5. Markedsbedriftene
Utvalget inviterte følgende arbeidsmarkedsbedrifter slik at de kunne presentere sine
tanker om hvordan de kan hjelpe til å fä flere sosialhjelpsmottakere ut i arbeid.

a) Menova
Presenterte betraktninger hva de kan gjøre for sosialhjelpsmottakere og de beskrev
faktorer som gjelder sosialhjelpsmottakere og hvordan de kan grupperes for at man
lettere kan ha målrettede tiltak til de forskjellige grupperingene. De kan
gi ennomføre behovsavklaring, kartlegging, kvalifi s ering, j obberfaring o g
utdanning.

b) Fontenehuset
Fontenehuset sier de kan avklare arbeidskapasitet, konsentrasjon og utholdenhet,
samt hjelpe til å opparbeide struktur, rutiner, ressurser, ferdigheter, selvfølelse, bo
evne, samfunnsorientering og evne til egen økonomi. Fontenehuset har også
fritidsaktiviteter.
Fontenehuset har et eget arbeidsprogram som kalles overgangsarbeid (OA) der
brukere fïir trening hos en arbeidsgiver. De har 5 slike plasser i dag.

c) Stjernegruppen
Stjeme Gruppen benytter LØFT-metodikk. De har delt tiltaksprosessen i tre faser:
oppstartsfase, kvalifiseringsfase o g formidlingsfase. Det utarbeides en

handlingsplan for den enkelte. Stjerne Gruppen har fokus på hjelp til personer med
rusproblemer.
Stjerne Gruppen har eksterne opplæringsplasser i tillegg til sine egne.

d) Adaptor ble invitert, men møtte ikke

Tiltakstrappen
Den statlige delen av NAV Ringerike (sammen med NAV Hole) mottar og bruker nær 50
millioner kroner i året på arbeidsmarkedstiltak. Beløpet hver kommune mottar er utarbeidet
etter en nøkkel og det er kun ekstraordinære omstendigheter som kan medføre ekstrabevilling.



Bruk av de statlig finansierte arbeidsmarkedstiltakene er regulert av blant annet i
Arbeidsmarkedsloven med forskrifter. Det går klart frem at statlige arbeidsmarkedstiltak skal
brukes til tiltak som gir økt kompetanse eller arbeid. Tiltak som for eksempel skal brukes til
basiskompetanse som norskopplæring, regneferdigheter eller for å øke motivasjonen til å

komme i gang med utdannelse eller arbeid er et kommunalt ansvar.
Alle tiltak har arbeid som måI, noen med oppfølging over kort tid og andre med lengre
tidsperspektiv.

I figuren under er dette forsøkt illustrert:
Grønt: statlig: Arbeide med brukere som er satt i stand til å benytte seg av tiltak;/virkemidler for å komme i
arbeid.
Blått: kommunalt: Sette bruker i stand til å kun¡e benytte seg av statlige virkemidler og bistand.

Kommunestyrets vedtak fra 2014 / øke still¡nger til Boligtjenesten for å sikre elementære behov
hos innbyggerne i Ringerike Kommune.

Kommunens utfordringer er hva som mangler av tiltak på kommunal side for å nyttiggiøre seg
av statlige arbeidsrettede tiltak(grønne soner).

6. Refleksjoner om utfordringene
Utvalget har reflektert hver for seg og samlet i gruppe.

Svært mange av utfordringene til innbyggerne som mottar stønader fra N AV og spesielt
økonomisk sosialhjelp, har oppstått før innbyggerne søker N AV om hjelp og veiledning.

Arbeid

Arbeid

Arbeidstrening

Lønnstilskudd
Jobbspesialister

Statl¡ge

arbeidsmarkedstiltak

Oppfølging,
Avklaring,
Arbeidsforberedende

tiltak, varig

tilrettelagt arbeid

Kvalifiserin gsprogram

Motivering og kvalifisering

Norslç lesing, skriving

Dagliglivets ferdigheter

Stå opp om morgenen,

ernæring hygiene

Booppfglging

Et sentralt punkt har derfor væît at den forebyggende innsatsen i kommunen må styrkes.



NAV Ringerike har i dag mange muligheter til å bistå bruker på veien mot arbeid og aktivitet.
For å kunne benytte seg av virkemidlene er det for mange helt nødvendig å styrke de primære
behovene som mat, tak over hodet, bo evne, trygghet og helse - såkalt lavterskeltilbud. Dette
er områder som kan styrkes i arbeidet innad i NAV, men det er også deler av et arbeid som
ivaretas i andre deler av kommunens tjenesteapparat.Tryggplattform som ivaretar
elementære behov, styrker muligheten for utvikling og resultat opp mot arbeid og aktivitet og
det å bli selvhjulpen. NAV opplever i dagat vi mangler gode nok tilbud relatert til nedre del
av tiltakstrappen.

Når det gjelder ungdom som har behov for hjelp av NAV, har de fleste av ungdommene
utfordringer med psykisk helse, drop out-problernatikk, familieproblemer. Utvalget ser at
tiltak kunne vært satt inn tidligere, gjerne allerede i barnehagen ogleller grunnskolen slik at
utfordringer i ung alder blir tatt tak i på et tidlig tidspunkt og ikke senere når utfordringene har
blitt enda større og massiv hjelp må settes inn.

Det er nødvendig at NAV har et godt samarbeid med aktører innenfor utdannings- og
helsesektoren, samt kommunale tjenester, spesielt innenfor Avdeling for rus og psykisk helse.
Utvalget har diskutert om et eget kontor for ungdom bør opprettes. Eksempelvis har
kommuner som Drammen, Kongsberg og Lier opprettet slike kontorer sentralt i byen.
Ungdomstorget i Drammen er for unge mellom 13 og 25 âr. Det er et tilbud hvor ungdom kan
komme, uten timeavtale. Målet er å klare å hjelpe tidlig, for å unngå at problerner vokser seg

så store at det blir behov for omfattende tjenester. Det er et tverrfaglig tilbud hvor, NAV,
barnevern, avdeling for rus og psykisk helse, ungdomshelsetjenesten og
Oppfølgingstj enesten(fylkeskommuneÐ er rçresentert.

Nasjonalt blir stadig flere familier avhengig av økonomisk sosialhjelp over tid. Det betyr at
flere barn vokser opp i stadig trangere kår. Vi ser også denne utviklingen i Ringerike.
Forskning viser at barn fra disse familiene er overrepresentert når det gjelder dropout-
problematikk, helseutfordringer og utenforskap. Dette vil igjen generere økte
sosialhjelpsutgifter over tid. For å hjelpe de voksne i familien ut i arbeid og barna i aktivitet,
må kommunen arbeide helhetlig og systematisk med familiene.

Vi für stadig en større innvandrerbefolkning i Ringerike. Flere av flyktningene har
utfordringer med å lære seg norsk og ofte har de ikke den kompetansen som etterspørres av
arbeidsgiveme i distriktet. I2018 vil 100 flyktninger gå ut av introduksjonsordningen i
Ringerike. Hver flyktning som ikke kommer i arbeid, vil utgiøre en kostnad for kommunen på
rundt kr 200.000,- i året til økonomisk sosialhjelp. Det er viktig at det tas tak i denne
problematikken og at flyktningene ikke bare blir integrert gjennom arbeid, men også i
samfunnet generelt.

Arbeidsmarkedet på Ringerike og i distriktene rundt har endret seg de siste årene og
endringen fortsetter. Det blir stadig viktigere med kompetanse, både innen fagutdanning og
innen høyskole- og universitetsstudier. Utvalget ser at det er en gruppe av befolkningen i
Ringerike som ikke har og som også vanskelig vil tilegne seg kompetansen som etterspøffes.
Det må arbeides med å etablere bedrifter i regionen som vil ha god nytte av arbeidskraft uten
helt spesiell kompetanse - hvor ønsket kompetanse kan læres og utvikles gjennom arbeid i
bedriften. De neste årene vil det bli stor etterspørsel etter enkelte fagutdanninger i distriktet.
Det er viktig at de som ønsker å arbeide og bo på Ringerike giøres oppmerksom på dette og at
det oppmuntres til denne type utdanning.



Det er en stor utfordring at det ikke i særlig grad finnes arbeidsplasser til svært mange av de
arbeidsledige fordi de ikke har tilstrekkelig kompetanse. Og mange av de arbeidsplasser som
blir ledige rekrutteres ved arbeidsinnvandring giennom S chengen-området.

7. Forslag til tiltak
1. Lavterskeltilbudet aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år på Gamle

Follum brannstasjon fortsetter. Det bør vurderes å finne et egnet lokale næÍnere
sentrum, se pkt 3. Etter en første avklaring på <<Brannstasjonen> gjøres det, dersom det
er hensiktsmessig og bruker og NAV er enige, en avtale mellom bruker og NAV om
videre avklaring og oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang legges det
opp til at kommunen gir et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det
beskrives hva kommunen ved NAV skal kunne forvente av ytelse pr år fra
tiltaksleverandøren. Samarbeidsavtale og finansiering om dette bør avklares høsten
2017.

2. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger ekstra tiltakfør de kan delta i det ordinære
arbeidstreningsprogrammet og så gå over i det ordinære arbeidslivet. De trenger
motivasjon til å stå opp om morgenen, til å forstå arbeidslivets <spilleregler>> osv.
Denne gruppen sosialdelpsmottakere kan blant annet trenes giennom arbeidslag som
gjør kommunale oppgaver. Det er viktig at denne treningen gør at den enkelte
opplever seg verdsatt og ivaretatt og opplever tiltaket som positivt. Utvalget foreslår at
oppfølging av denne type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift.

3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra NAV, har ikke gjennomført videregående
skole. Arbeidet med forebygging i ung alder må intensiveres. Kommunen har mange
ulike tjenester til ungdommen som de kan ha god nytte av. Flere av disse tjenestene må
yte et samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. Utvalget foreslår at Regnbuens
nåværende lokaler i fremtiden brukes som et <Drop-in>-senter til ungdommen i
Ringerike. Dette må bli et senter hvor ungdom kan komme uten timeavtale å få
veiledning der og da. Da må Regnbuens nåværende virksomhet skaffes nye og bedre
lokaler.

4. Staten bør gjennom NAV etablere flere AFT-plasser ved arbeidsmarkedsbedriftene på
Ringerike, slik at tilbudet blir minst tilsvarende som andre steder i landet.

5. Mange fremmedsprfülige har vansker med å bestå de nødvendige språkprøvene som de

trenger for å få seg arbeid. Det bes utarbeidet forslag til styrket språkopplæring for
disse. Det er svært viktig at sprfüprøvene affangeres oftere enn nå, slik at det blir
raskere å gå opp til ny prøve. Kommunen har språkcafè og dette må fortsette.

6. Det settes frem forslag om at i den siste delen av introduksjonsprogrammet(siste seks

til tolv måneder), bør flyktningene gis hjelp gjennom de lokale bedriftene og
arbeidsmarkedsbedriftene til å forberede seg og søke etter fast arbeid, enten på heltid,
eller som del av introduksjonsprogrammet.
Dette bør finansieres gjennom integreringstilskuddet.

7 . Tiltaket overfor lavinntektsfamilierþrosjektet Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier) bør fortsette og også utvides etter at forsøksperioden er over.
Kunnskap fra prosjektetbør brukes i lignende arbeid i kommunen.



8. Det er stor mangel på arbeidskraft innen enkelte fagutdanninger i distriktet. Kommunen
bør oppmuntre til at flere unge ser dette som en alternativ utdanning. Det settes av kr
100.000,- til den årlige yrkesmessen hvert år.

9. Det bør etableres et godt samarbeid med bedrifter som kan nyttiggjøre seg ufaglært
arbeidskraft ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom det arbeid de settes
til. Dette bør være mulig nå med den store utbygging som skal skje på Ringerike.. Det
bør samarbeides med næringslivet om det.

10. Det er svært viktig at alle kommunale aktører i arbeidet med å hjelpe
sosialhjelpsmottakere har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, OPUS,
videregående skole, Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester.

11. Det er stort behov for at fflkeskommunen gjennom OPUS øker sin kapasitet slik at
videregående utdanning for flyktninger kan øke kapasiteten.

12. Kommunen bør vurdere å etablerere et tiltaksfond som det kan hentes midler fra i
tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak settes inn når det er behov for det.

13. Utvalget foreslår at tiltakene utredes for vedtak og finansiering i forbindelse med
budsjettet 2018.

14. Det legges opp til at det i tertialrapportene orienteres om hvordan tiltakene for
sosialhjelpsmottakerne følges opp. I egen politisk sak våren 2018 skal det presenteres
hvordan tiltakene for sosialhjelpsmottakerne gi ennomføres og utvikles.
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