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Sak 29/15
Fylkeskommunalt eldreråd
Arkivsaksnr.: 15/243

Arkiv: 033 &84

Saksnr.: Utvalg
29/15
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Møtedato
01.09.2015

Forslag til vedtak:
 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar Årsmelding 2014 for fylkeseldrerådet
i Buskerud til orientering
Beskrivelse av saken
Fylkeseldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som
gjelder eldres levekår. Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker.
To representanter i rådet er fra Ringerike; Nancy Amundsen (Ap) og Erik Nilsedalen
(pensjonistforbundet).
Fylkeseldrerådet arrangerte i 2014 Landskonferansen for fylkeseldreråd.

Rådmannens vurdering
Rådmannen legger Årsmelding 2014 for fylkeseldrerådet i Buskerud fram til politisk
orientering. Fylkeseldrerådets aktivitet framgår av vedlagte årsmelding for 2014
Vedlegg
 Årsmelding 2014 for fylkeseldrerådet i Buskerud

Ringerike kommune, 18.08.2015
Tore Isaksen
Rådmann
leder: Christine Myre Bråthen, kommnalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for brukerstyrt personlig
assistanse for perioden 2016-2020
Arkivsaksnr.: 15/6667

Saksnr.:
/
18/15
30/15

Utvalg
Kommunestyret
Råd for funksjonshemmede
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Arkiv:

Møtedato
01.09.2015
01.09.2015

Forslag til vedtak:
Opplegget for arbeidet med utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for
brukerstyrt personlig assistanse for perioden 2016-2020, tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune etablerte i 2008 et samarbeid om
utlysning av likelydende tjenestekonsesjoner for leveranse av tjenester til brukere med vedtak
om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det ble inngått kontrakter med seks private
tilbydere for perioden 2012 – 2015.
Våren 2013 besluttet Vestregionens rådmannsgruppe å starte forberedelser med sikte på å
videreføre brukervalg for BPA gjennom tjenestekonsesjoner for leveranse av tjenesten i en ny
fireårs- periode fra 2016.
Tjenestekjøp gjennom konkurranseutlysning er normalt ikke gjenstand for politisk
behandling, men Styringsgruppen i Vestregionen (ordførerne) har i møte 12.3.2015 gitt sin
tilslutning til at formannskap og kommunenes råd for funksjonshemmede informeres om den
pågående prosessen.

Beskrivelse av saken
BPA er en måte å organisere praktisk og personlig hjelp for brukere som har omfattende
behov for bistand for å mestre dagliglivets oppgave, og for å kunne leve et mer selvstendig og
aktivt liv. Bistanden utføres av en eller flere assistenter. Bruker, eller en nærstående på vegne
av bruker, har rollen som arbeidsleder for assistenten(e), og påtar seg det daglige ansvaret for
organiseringen i forhold til brukers behov. Innen rammen av brukers vedtak om BPA og
Arbeidsmiljølovens krav til lønns- og arbeidsvilkår, kan bruker i prinsippet styre hvem som
ansettes som assistenter, hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.
Kommunen, eller privat leverandør med avtale med kommunen, er arbeidsgiver for
assistenten(e), og har ansvar for at det ytes forsvarlige tjenester og for assistentenes lønns- og
arbeidsvilkår.
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Kommunen har et overordnet ansvar uansett hvem som er leverandør av tjenestene til brukere
med vedtak om BPA. Dette medfører en plikt til å føre tilsyn med ordningen og kontroller at
fattede vedtak blir oppfylt i forhold til omfang og innhold, og at ansatte får utbetalt lønn,
overtidsbetaling og tillegg som fastsatt i kontrakten mellom kommune og leverandør.
Kontrakten stiller krav til kontroll og oppføling gjennom jevnlig rapportering og tilgang til
dokumenter.
BPA ble innført som en forsøksordning i 1994, og tjenesten er nå hjemlet i Helse- og
omsorgstjenesteloven. Fra 1.1.2015 er BPA rettighetsfestet gjennom ny paragraf i Pasient- og
brukerrettighetsloven; § 2-1.
Rettighetsfestingen gjelder for brukere under 67 år med omfattende behov for bistand, og der
tjenestebehovet er på minst 32 timer i uken. Brukere som får vedtak om mindre enn 32 timer,
men minst 25 timer praktisk bistand pr uke, har også rett til BPA såfremt kommunen ikke kan
dokumentere at praktisk bistand i form av BPA blir vesentlig dyrere for kommunen enn
praktisk bistand gjennom kommunal arbeidsledelse. Rettighetsfestingen inkluderer også
avlastning for foreldre til barn med store funksjonsnedsettelser.
BPA reguleres av helse- og omsorgstjenestelovnes § 3-8, jf. § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav b.
Retten til BPA reguleres av Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d. Kommunene
kan velge å gi BPA til brukere som ikke omfattes av rettigheten dersom dette er beste
løsning.
Antallet brukere med vedtak om BPA har økt kraftig gjennom de siste 10 – 12 årene.
Spesielle kjennetegn ved BPA gjør at kostnadene blir høyere enn for andre kommunale helseog omsorgstjenester. Isolert sett fremstår BPA som en rimelig tjeneste time for time på grunn
av en lavere timepris. Når totalkostnaden beregnes og sammenlignes med andre tjenester er
likevel merkostnaden betydelig.i Merkostnaden skyldes blant annet følgende forhold:
 Alle timer leveres en til en mellom bruker og tjenesteyter.
 Oppmøte ved korte oppdrag lønnes med minst to timer, uavhengig av om oppdraget er
kortere. Ved innvilget BPA er det derfor mest hensiktsmessig å tilby
sammenhengende tjeneste over et visst antall timer per dag/døgn, selv om behovet er
korte oppdrag flere ganger per dag/døgn. Det er ingen mulighet for å maksimere
utnyttelsen av ressurser ved at hver ansatt kan bistå flere brukere over samme
tidsperiode, slik det er i øvrige pleie- og omsorgstjenester. Resultatet er at en del
brukere får tildelt flere timer med BPA enn om tjenesten ble gitt som ordinær praktisk
bistand.
KS har tatt til orde for at kostnadene ved rettighetsfesting av BPA vil være betydelige, og har
anslått de årlige merkostnadene for kommunesektoren fra en milliard kroner til 10 milliarder
kroner i 2020. Med rettighetsfesting vil BPA også bli en aktuell tjeneste for brukere som
hittil ikke har fått tilbud om BPA, fordi kommunen har vurdert at BPA ikke er et egnet tilbud.
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Vestregionen vedtok i 2008 å utrede sentrale utfordringer knyttet til BPA. Konklusjoner og
anbefalinger i rapporten «Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Status for ordningen og
prinsipper for god organisering» ble lagt til grunn for organisering av BPA-tjenestene
gjennom utlysning og inngåelse av tjenestekonsesjonskontrakter i forrige runde 2011/2012.
Kjøp av tjenester fra private leverandører skal være gjenstand for konkurranse i henhold til
det offentlige anbudsreglementet. Tjenestekonsesjonskontrakter er unntatt fra Forskrift for
offentlige anskaffelser (FOA) § 1-3. Gyldigheten av å benytte tjenestekonsesjon for
organisering av BPA-tjenester er behandlet i Asker og Bærum Tingrett i april 2012.
En tjenestekonsesjonskontrakt innebærer at vederlaget for ytelsen består av retten til å levere
tjenester mot betaling. Brukerne kan fritt velge blant leverandørene som har fått konsesjon,
eller velge kommunal tjenesteyter. Dette fører til at leverandørene ikke er garantert et gitt
volum på sin ytelse. Kommunen betaler leverandørene for leverte timer. Kontraktsformen
sidestiller leverandørene og gir et reelt brukervalg.
I en tjenestekonsesjonskontrakt er det kommunene som setter en felles timepris, og
potensielle leverandører må vurdere om de på grunnlag av denne prisen ønsker å tilby sine
tjenester. Man konkurrerer derfor ikke på pris, men på kvalitet. Kontraktene regulerer
ansvarsfordeling mellom leverandør og kommune (oppdragsgiver) og definerer de øvrige
juridiske og faglige krav som leverandør må oppfylle.
Organisasjonen Standard Norge har utarbeidet en kontraktsmal for BPA-ordningen – NS
8435. Denne ble ferdigstilt 1.8.2011, etter at Vestregionens kontrakt forelå. Standard Norges
kontrakt ble derfor ikke benyttet som mal for Vestregionens tjenestekonsesjonskontrakt.
Vestregionens vurdering av de to kontraktene var at disse samsvarer innholdsmessig, med
unntak av punkt om betalingsbetingelser. I kjennelse fra Asker og Bærum Tingrett 12.4.2012
fant retten at Vestregionen ikke er forpliktet til å benytte NS 8435, og at prinsippene i NS
8435 er ivaretatt i Vestregionens kontrakt.
Begrunnelse for å organisere BPA-tjenester fra private leverandører gjennom
tjenestekonsesjonskontrakter var hensynet til brukervalg. Med brukervalg menes at bruker
kan velge fritt mellom kommunal leverandør av BPA eller en av de leverandørene
kommunen har inngått avtale om tjenestekonsesjon med. Ved å inngå kontrakt med flere
leverandører reduseres sårbarheten både for brukere og kommuner. Brukere har mulighet for
å skifte leverandør, og annen leverandør kan velges dersom en leverandør ikke lenger skulle
kunne levere tjenester. Man opprettholder også en kontinuerlig konkurranse ved at
leverandører må være gode for å bli valgt av brukerne.
BPA bidrar til at personer med omfattende bistandsbehov som kan nyttiggjøre seg og ivareta
kravene til ordningen, får mer styring over eget liv. For mange brukere representerer dette økt
livskvalitet gjennom selvstendighet og mer forutsigbarhet, til tross for funksjonsnedsettelse.
Et sentralt prinsipp for BPA-ordningen er at den er brukerstyrt. Brukeren selv, eventuelt med
noe hjelp eller annen person på vegne av bruker, er arbeidsleder for sine personlige
assistenter. Dermed kan bruker selv innenfor rammen av vedtaket avgjøre hva assistentens
oppgaver skal være, og til hvilke tider assistansen skal ytes. BPA-ordningen har vist seg å
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fungere godt, og etter intensjonen, der hvor bruker er i stand til å ivareta rollen som
arbeidsleder.
BPA-ordningen reiser både faglige og arbeidsrettslige problemstillinger. BPA som
organisasjonsform der arbeidsleder selv kan drifte sine ordninger gjør kommunens
oppfølging og kontroll med kvalitet utfordrende og ressurskrevende. Innsynsretten er mer
begrenset enn den er for andre kommunale pleie- og omsorgstjenester når bruker selv, eller
andre på vegne av bruker, disponerer tildelte ressurser og ivaretar de oppgavene som tilligger
arbeidsleder.
Kommunenes opplevelse av samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, og at
tjenestekonsesjonskontraktene fungerer etter intensjonen.
Rådmannsgruppen i Vestregionen vedtok på møte 21. august 2014 at kommunene skal
fortsette sitt samarbeid om BPA, og inviterte Kongsberg og Jevnaker kommuner til å delta i
videreføringen av dagens ordning. Vestregionens styringsgruppe (ordførerne) er holdt
løpende oppdatert.
I arbeidet med utlysning av ny konsesjonsperiode, er gjeldende kontrakter gjennomgått og
justert ut fra erfaringer fra praktiseringen av kontraktene.
Følgende er endret i forslaget til ny kontrakt i forhold til gjeldende kontrakt:


Kvalitetskrav / krav til leverandørers kvalitetsrutiner: Tydeligere krav til
leverandørene i forhold til praktisering av en del kontrakts- og samarbeidsforhold.
Krav til innholdet i BPA-tjenesten er som før og i medhold av norsk lov



Beregning av timepris: Ny timepris er beregnet ut fra snitt for kommunenes drift av
egne BPA-tjenester. Foreslått timepris vil bli beregnet eksklusive
pensjonskostnader. Leverandørs faktiske pensjonskostnader refunderes krone for
krone.



Bruk av underleverandører: Det tillates ikke bruk av underleverandører i denne
kontrakten.



Arbeidsleders administrative kostnader: Kommunene vil godtgjøre arbeidsleders
kostnader med det å drifte ordningen med et årlig beløp avhengig av omfanget av
vedtaket. Nivået er tredelt fra kr 2 000 til kr 5 000 pr år, og er under det nivå hvor
det er krav om innberetning for skatt.

14 kommuner har ønsker å videreføre samarbeidet som regulerer at ordningen med
likelydende tjenestekonsesjon med 5 – 7 leverandører videreføres fra 1.1.2016 for tre år, og
med mulighet for forlengelse inntil tre år (totalt 6 år), samt at:


Kommunen er part i kontraktene med leverandørene og er fullt ansvarlig for
kontraktsinngåelse, utløsing av eventuell opsjon og kontraktsoppfølging av kontrakter for
egen kommune.



Kommunen plikter å ha et kommunalt alternativ for de brukere som ikke kan eller ikke vil
velge.
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Det er lik pris og like kontraktsvilkår for alle leverandørene. Prisen er oppgitt i
konsesjonsgrunnlaget.

Kunngjøring av tjenestekonsesjonen på «Doffin» er ble gjort juni 2015. Valg av tilbydere vil
finne sted i september/oktober 2015.

Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, og at
tjenestekonsesjonskontraktene fungerer etter intensjonen. Ringerike kommune har i dag 18
brukere med vedtak om BPA. Ni av disse benytter kommunen som tjenesteleverandør, - ni
bruker private tjenesteleverandører. Avtalene legger grunnlaget for tjenesteleveranser i
samsvar med gjeldende lovgivning. Samtidig har brukere mulighet til å velge både mellom
flere private firmaer og mellom disse og kommunen. Rådmannen konstaterer imidlertid at
BPA-ordningene er krevende å administrere, både for de kommunale ordningene og
avtaleoppfølgingen knyttet til de som velger private leverandører. Rådmannen mener
erfaringene så langt klart peker i retning av at samarbeidet i regi av Vestregionen har medført
at kommunene har kunnet utveksle erfaringer og i fellesskap funnet løsninger som også er til
det beste for brukerne.
Rådmannen mener opplegget for utlysning av tjenestekonsesjoner for BPA er godt ivaretatt
både når det gjelder prosess og beskrivelse av innhold og administrasjon av tjenestene.
Opplegget sikrer både at lovbestemte tjenester blir ivaretatt, og det sikrer gode prosedyrer
mellom kommunen og den enkelte leverandør.
BPA er en tjeneste som betyr mye for de som er brukere. Det er en tjeneste som søker å
dekke omfattende bistandsbehov fleksibelt og med brukerstyring, men samtidig er det en
tjeneste som er krevende å administrere. Selv om det har vært arbeidet med å forenkle det
administrative arbeidet må det settes av en betydelig ressurs til forvaltning og oppfølging.
Det gjelder også oppfølging av kontraktene med den enkelte konsesjonshaver.
Rådmannen anbefaler at prosessen om utlysning av tjenestekonsesjoner for BPA for perioden
fra 2016-2020 legges opp i samsvar med rådmannens redegjørelse.

Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 11.08.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Opplevelseskortet – samarbeide mellom Ringerike kommune v/ NAV og Kiwanis-club
Ringerike
Arkivsaksnr.: 15/6861

Saksnr.: Utvalg
31/15
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Arkiv:

Møtedato
01.09.2015

Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd ser svært positivt på initiativet, og tar dette til
orientering.

Innledning / bakgrunn
Betydningen av opplevelser, aktiviteter og kultur for barn og unge er solid dokumentert
gjennom flere forskningsprosjekt og fagrapporter.
Både på kort og lang sikt er det viktig å få del i opplevelser som gir trivsel, kompetanse og
verdigrunnlag Det e r ikke uten grunn at dette er et sterkt fokus fra sentrale myndigheter på
"barnefattigdom" og behovet for tiltak er stort. Godt oppvekstmiljø for alle er viktig!
Nasjonale tiltak for inntektsutjevning alltids stå sentralt i dette bildet, men lokalt er det også
mulig å etablere ordninger som kan bidra til bedre muligheter til deltakelse for alle.
Ved avslutningen av 2010- Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial
eksklusjon, var «Opplevelseskortet» Norges bidrag til oppsummeringskonferansen i EUs
Hovedkvarter i Brussel.

Beskrivelse av saken
Opplevelseskortet gir gratis tilgang til en rekke aktivitets- og kulturarenaer og er prøvd ut i
flere kommuner allerede. Opplevelseskortet er beskrevet som et enkelt, ubyråkratisk tiltak
som er svært treffsikkert i forhold til brukergruppe og målsetting. Det er rimelig i drift og
krever relativt lite administrative ressurser.
Kiwanis-club Ringerike har tatt kontakt med kommunen fordi de ønsker å utvikle
opplevelseskortet i samarbeid med Ringerike kommune. Kiwanis vil fremskaffe og ta
kostnadene ved å produsere kort, samt inngå samarbeidsavtaler med aktuelle aktivitets – og
kulturarenaer.
Kommunens rolle blir å informere om kortet, samt tildeling av kort etter nærmere gitte
kriterier. Det vil med det innebære noen administrative ressurser i forbindelse med
søknadene. Samtidig vil kortet tilføre mange av kommunens barn (og barnefamilier) gode
opplevelser og rikere oppvekstsvilkår med relativt liten ressursbruk for kommunen, og vil
være et godt virkemiddel i kommunens arbeid med å redusere barnefattigdom.
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Det er ønskelig at arbeidet organiseres som et prosjekt med tanke på varig implementering i
kommunens drift etter 2-3 år.

Rådmannens vurdering
Rådmannen ser meget positivt på tiltaket, legger med dette fram initiativet for
hovedkomiteen til orientering.

Vedlegg
 Opplevelseskortet, - kommuneveileder

Ringerike kommune, 19.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme,seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Avtale om drift av bosenter for mennesker i rehabiliteringsfase mellom Stjernegruppen
Ringerike AS og Ringerike kommune
Arkivsaksnr.: 15/6877

Saksnr.:
32/15
/
/

Utvalg
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv:

Møtedato
01.09.2015

Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til avtale godkjennes.

Innledning / bakgrunn
Tidligere avtale mellom StjerneGruppen Ringerike as og Ringerike kommune (vedlagt) ble
inngått 30/6-2005 og var gjeldende for 10 år fram til 30/6-2015. Avtalen gir StjerneGruppen
Ringerike as opsjon på ny avtale for 5 år dersom man ønsker dette.
StjerneGruppen Ringerike as ønsker å benytte avtalte opsjon.

Beskrivelse av saken
StjerneGruppen Ringerike AS etablerte sitt bosenter for mennesker i en rehabiliteringsfase i
2014 – 2005. Dette skjedde i samråd med Ringerike kommune, og var forankret i
kommunens boligsosiale handlingsplan.
Formålet var å gi botilbud til rusmiddelmisbrukere og personer med avhengighets- og
rusrelaterte problemer, som va i posisjon for behandling. StjerneGruppen Ringerike måtte i
forhold til husbanken stille en sikkerhet for husleieinntekter for å greie å finansiere sitt nye
hybelhus i 2005. Dette fordi leietakerne i hybelhuset ble forventet å ha svært usikre inntekter,
og i hovedsak basert på supplerende sosialhjelp.
Ringerike kommune har et overordnet kommunalt ansvar for brukergruppen, og inngikk en
avtale med StjerneGruppen Ringerike as om å garantere for husleien, med en øvre ramme på
kr. 558 000,-/år. Samtidig ble nødvendig samarbeid om utnyttelse av botilbudet etablert, og
kommunen fikk også disposisjonsrett over leiligheter som ble stående vakante.
StjerneGruppen forpliktet seg til ikke å ta inn leieboere fra andre kommuner, og på den måten
«importere» problemkasus til Ringerike kommune (se vedlegg).
De uklarheter som har vært i forhold til avtalen har i hovedsak dreid seg om forvaltning.
Hvem var ansvarlig for å genererer vakanser eller for at manglende husleie fra klienter ble en
realitet. Var det StjerneGruppen Ringerike as som ikke var påpasselig med innkreving eller
utkastelse? Ble leiligheter stående vakante for oppussing, og var slik oppussing nødvendig på
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grunn av manglende tilsyn? Var det NAV som hadde uklare vedtak eller lot klientene selv
håndtere husleieinnbetalingene? Var det Ringerike kommune som ikke maktet å disponere
vakante leiligheter til egne formål eller var det kommunen som i utgangspunktet «presset
inn» klienter som ikke etablissementet var beregnet for? Spørsmålene ble mange, og
konfliktgrunnlagte likeens.
I samarbeid med kommuneadvokaten er det nå etablert enighet mellom partene, og at det
etableres en ny avtaletekst som ikke genererer misforståelser i kommende periode. Slik avtale
er utarbeidet, og ligger som forslag i vedlegg til denne sak.

Rådmannens vurdering
Med bakgrunn i de diskusjoner og tolkningsproblemer som ordlyden i tidligere avtale har
medført, er det fornuftig å endre teksten i ny avtale som opsjonen utløser. Det er enighet om
dette mellom partene. Dette gjelder spesielt pkt. 4 Økonomi i avtalen. Slik ordlyden er
utformet kan det stilles spørsmål om dette i realiteten er en husleiegaranti eller ikke, j.fr.
setningen «Det årlige beløpet utbetales til StjerneGruppen Ringerike as forskuddsvis per
kvartal». Avtaleteksten passer heller ikke så lenge ikke Ringerike kommune leier boenhetene
for så å framleie disse til aktuelle klienter. Dagens leieforhold er et anliggende mellom
klientene og StjerneGruppen Ringer as, og avtalen må derfor gjenspeile dette.
Forslag til ny avtale rydder etter rådmannens syn alle tema som har vært gjenstand for
diskusjon og tolkning, og anbefaler at denne vedtas for de neste fem år, i tråd med
husbankens garantikrav ved oppføring av bygget. Tidligere avtale ble underskrevet
20.6.2005, etter krav fra husbanken for utbetaling av lån. Bygningen ble ikke tatt i bruk før
1.2.2006 og ny avtale gjøres derfor gjeldende i fem år fra 1.2.2016.

Vedlegg
 Tidligere avtale av 30.6.2005
 Svar fra Ringerike kommune på søknad om driftsavtale av 4.6.2004.
 Forslag til revidert avtale
Ringerike kommune, 19.08.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Fylkeskommunalt eldreråd, - årsmelding
Forslag til vedtak:


Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar Årsmelding 2014 for
fylkeseldrerådet i Buskerud til orientering
Beskrivelse av saken
Fylkeseldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker
som gjelder eldres levekår. Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker.
To representanter i rådet er fra Ringerike; Nancy Amundsen (Ap) og Erik Nilsedalen
(pensjonistforbundet).
Fylkeseldrerådet arrangerte i 2014 Landskonferansen for fylkeseldreråd.

Rådmannens vurdering
Rådmannen legger Årsmelding 2014 for fylkeseldrerådet i Buskerud fram til politisk
orientering. Fylkeseldrerådets aktivitet framgår av vedlagte årsmelding for 2014
Vedlegg


Årsmelding 2014 for fylkeseldrerådet i Buskerud

Ringerike kommune, 18.08.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myre Bråthen, kommnalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Årsmelding 2014 for
fylkeseldrerådet i Buskerud

Buskerud fylkeskommune
Utviklingsavdelingen
februar 2015

fylkeseldrerådet i Buskerud

Årsmelding 2014 for fylkeseldrerådet
i Buskerud
1. Fylkeseldrerådet i Buskerud
Fylkeseldrerådet i Buskerud er opprettet i medhold av lov om kommunale og
fylkeskommunale eldreråd. Reglement for Buskerud fylkeskommunes eldreråd ble sist vedtatt av
fylkestinget 3.-4.10.2000, sak 42/00.

2. Formål/medlemmer i rådet
Rådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder
eldres levekår. Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker. Fylkestinget gjorde i møte 9. februar
2012, i sak 10/12 slikt vedtak:
1. Fylkeseldrerådet i Buskerud sammensettes slik i perioden 2012-2015:
Medlemmer
Varamedlemmer
1.
1.
Lavrans Kierulf (Frp) - Drammen
Anne Kjersti Frøyen (V) - Ål
2.
2.
Nancy Amundsen (Ap) - Hønefoss
Asbjørn Lind (SV) - Åmot
3.
1.
Sigmund Johannessen, nestleder - Drammen
Ulf Strandslett – Lier
(Pensjonistutvalget i Fagforbundet Buskerud)
4.
2.
Marit Løkken - Lier
Karin Dina Daae Norman - Tranby
(Pensjonistutvalget i Fagforbundet Buskerud)
3.
Leif Braathen - Drammen
4.
Kari Nakkerud Øen - Nesbyen
5.
1.
Synnøve Simonsen – Mjøndalen
Sjur Malm - Lierbyen
(Handel- og kontor Pensjonistforbundet)
6.
2.
Erik Nilsedalen – Hallingby
Anne Marie Borgan - Drammen
(Pensjonistforbundet)
3.
Bjørn Bjørnstad – Røyken
4.
Magnhild Hauge – Prestfoss
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7.
Terje Aasterud, leder – Åmot
(Postpensjonistene i Buskerud)

1.
Jan Dybvik – Tranby

2.
John Chr. Jacobsen – Mjøndalen
3
Nell-Anita Dahl - Lier
I fylkeseldrerådets møte 29. februar 2012 ble Terje Aasterud valgt til leder og Sigmund
Johannessen til nestleder. Sekretær og saksbehandler for fylkeseldrerådet er Rita Starup
Andersen.

3. Budsjett
Fylkeseldrerådet hadde i 2014 et opprinnelig budsjett på kr 160.000.-. Under
budsjettbehandlingen ble rådets budsjett styrket med kr 136.000.- for handlingsperioden.
I tillegg ble det avsatt kr 200.000,- til en nasjonal konferanse i 2014. Underforbruket fra 2013 på
kr 23.084.- ble også overført budsjett 2014. Totalt budsjett for 2014 var derfor til sammen på kr
524.084,-

4. Møter
Eldrerådet har i løpet av året hatt følgende møter:
 Seks rådsmøter
 Seks arbeidsmøter og planleggingsmøter inkludert arbeidsmøter i forbindelse med
planlegging av landskonferansen for fylkeseldreråd i 2014

5. Orienteringer i møte
Fylkeseldrerådet har til noen rådsmøter innkalt fagpersoner for å belyse spesielle emner som
rådet er opptatt av, som bl.a:
 Orientering fra Runar Stustad om TT-tjenesten
 Status i ombudets arbeid ved Anne Lene Arnesen fra pasient- og brukerombudet
 Den kulturelle spaserstokken ved Hege Trømborg
 Orientering fra Kjetil Ruud fra Alfa Travel AS – om mulig studietur til Barcelona

6. Saker




Årsmelding 2013 for fylkeseldrerådet i Buskerud
Møteplan 2014
Aktivitetsplan/budsjettforslag for 2014
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Handlingsprogram for fylkeseldrerådet
Påmelding til folkehelsekonferansen 2014 – helsefremmede lokalsamfunn
Oppnevning til arbeidsgruppe for brukerundersøkelsen for TT-tjenester i 2014
Forvaltning av statlige midler til Den kulturelle spaserstokken
Påmelding til høstkonferanse for eldrerådene i Vestfold 22.-24. september
Påmelding til eldrerådskonferansen i Telemark 2.-3. oktober
Påmelding til høstkonferanse for råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud
Sammenslåing av råd – rundskriv A 32 – 2007 §§ 4a og 8a

7. Referatsaker














Spørreundersøkelse om eldrerådene
Eldre behøver et sterkere diskrimineringsvern utenfor arbeidslivet – kopi av brev til Erna
Solberg fra Statens seniorråd
Protokoll fra Statens seniorråds møter 7. november og 17. desember
Statens seniorråd – rapport for rådsperioden 2010-2013
Statens seniorråd – oppnevnt råd 2014-2017
Mindre ensomhet og depresjon bland eldre enn antatt
Eldrerådene mener selv at de har stor innflytelse
Protokoll fra Statens seniorråd 24. april
Statens seniorråds brev til Statsministerens kontor om virksomhetsfastsatte aldersgrenser
Til lokalforeningene – Morgendagens aktivitetssentre
Artikkel: Lyttevennseminar i Grimstad 24. oktober
Den kulturelle spaserstokken – uttalelse fra Oppland fylkeskommune
Den kulturelle spaserstokken – uttalelse til Stortinget fra Hordaland fylkeskommune

8. Høringer/uttalelser





Idefaserapport for Vestre Viken på høring
Høring – endring av aldersgrensen for helsepersonell
Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land –
gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet
Høring – kontaktlege i spesialisthelsetjenesten - søkmålsfrister

9. Deltakelser på konferanser/møter






Husbanken – Universell utforming § innovasjon 11. mars
Helsedirektoratets Erfaringskonferanse om tilskuddsordning Aktivitet eldre- og
seniorsentra 7. november
Frivillighetskonferanse First Hotell Ambassadeur i Drammen 15. november
Konferanse om folkehelse og kultur for eldre 12.-14. november
Seminar om HelseOmsorg 21 – et kunnskapssystem for bedre helse 3. september
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Husbanken "Ny funksjonsattest for bolig – kunnskap til rett tid" 10. juni
Folkehelsekonferansen på Union Scene i Drammen 11. mars
Møte med Norsk Forskningsråd i samarbeid med Høgskolen Buskerud og Vestfold 14.
mars
Senioruka på Storefjell 23.-26. juni
Konferanse Oslo Kongressenter i regi av Helsedirektoratet 6. februar
Brakar – Arbeidsgruppe universell utforming/Handlingsplan 11. februar og 26. februar
Trafikksikkerhetskonferanse Sundvolden Hotell 12.-13. februar
Møte med Storefjell hotell om Senioruka 2014, 3. mars
Møte Høgskolen i Vestfold og Buskerud 14. mars
Helsekonferanse i regi av Helsedirektoratet 15. oktober
3 møter i OSU

10. Møter/konferanser i regi av fylkeseldrerådet






Planleggingsmøter
Eldrerådskonferansen for de kommunale eldreråd på Tyrifjord Hotell 24.-25. september
Dagskonferanse for kommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne på Storefjell hotell 4. mars
Dagskonferanse for kommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne på Fylkeshuset i Drammen 12. mai
Landskonferanse for fylkeseldreråd 20.-22. mai

11. Eldrerådskonferansen 2013
24.-25 september holdt fylkeseldrerådet sin årlige konferanse for de kommunale eldreråd på
Tyrifjord hotell. Stedet fungerte utmerket når det gjaldt beliggenhet. Konferansen hadde gode
forelesere, og temaene ga konferansen et ekstra løft. Det er i ettertid gitt gode tilbakemeldinger
på det faglige innholdet. Fylkeseldrerådet og representanter fra 12 kommuner, og en
fylkeskommune deltok på konferansen.

Program
24. september

13:00 Åpning av konferansen
v/fylkesvaraordfører Britt Homstvedt
13:15 Oppdatering om utviklingen i kommunehelsesamarbeidet
v/prosjektleder i kommunehelsesamarbeidet Kari Engen Sørensen
14:30 Lysets betydning for en god alderdom
v/Grete Eilertsen – Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
16:00 Gruppearbeid
17:00 Gevinsten ved fysisk aktivitet i eldre år
v/Johan Kaggestad
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18:30 Underholdning med Trond Trudvang

25. september

09:00 Pensjonistforbundets prioriterte saker
v/generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald Olimb Norman
10:00 Aktivitetssenter hva er det?
v/fylkessekretær i Pensjonistforbundet i Buskerud Gro Renstrøm Moen
11:15 Aktuelle saker for Pasient- og brukerombudet
v/Hilde Birkeland fra Pasient- og brukerombudet

10. Landskonferanse for fylkeseldreråd 2014
Fylkeseldrerådet var arrangør for Landskonferansen for fylkeseldreråd 20.-22. mai på First Hotell
Ambassadeur i Drammen. Det ble en minnerik konferanse på mange måter. Rådet fikk mange
gode tilbakemeldinger på programmet, besøket på Vitensenteret helse og teknologi,
underholdningen og ikke minst den guidede bussturen i Drammensområdet. Til sammen var det
80 deltakere fra 18 fylkeskommuner i tillegg til Statens seniorråd som deltok.

Program
Tirsdag 20. mai

12:30 Åpning av konferansen
v/fylkesvaraordfører Britt Homstvedt, leder for fylkeseldrerådet i Buskerud Terje
Aasterud og leder for Statens seniorråd Wenche Frogn Sellæg
13:00 Kulturelt innslag
v/Martin Haug og Birgitte Stærnes
13:30 Aktuelt fra Statens seniorråd
v/leder Wenche Frogn Sellæg
15:00 Kartlegging og oppsummering av kommunale og fylkeskommunale
rådsordninger
v/prosjektleder Marte Winsvold fra NIBR
16:00 Gruppesamtaler
19:00 Middag med kulturelt innslag
v/Frøydis Grorud og Trude Kristin Klæboe
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(Fra venstre leder av fylkeseldrerådet i Buskerud Terje Aasterud, Wenche Frogn Sellæg leder
av Statens seniorråd og leder av fylkeseldrerådet i Nord-Trøndelag Hildur Fallmyr)

Onsdag 21. mai
09:00

10:00
11:30
13:20
13:45
14:00
16:00
19:30

Universell utforming, status/fremtidsplaner
v/Barne, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne
Velkommen – tema Velferdsteknologi i regi av Vitensenteret helse og
Teknologi. Film om Vitensenteret
v/leder Janne Dugstad
Brukermedvirkning og velferdsteknologi
v/professor Kirsti Skovdahl fra Høgskolen Buskerud og Vestfold
Forflytning til Vitensenterets lokaler på Papirbredden
Faglig innlegg - Verdighetsgaranti
v/professor Tom Eide
Workshop i Vitensenteret Helse og teknologi med demonstrasjon av
velferdsteknologi
fra bedrifter, Hjelpemiddelsentralen i Buskerud og Vitensenteret
Guidet tur/omvisning i Drammen med buss fra Vitensenteret
med enkel servering på bussen
Festmiddag med underholdning
v/Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik
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(Omvisning på Vitensenteret helse og teknologi på Papirbredden i Drammen)

(Fornøyde deltakere på guidet omvisning i Drammen.
Her er bilde tatt på Spiraltoppen)
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Torsdag 22. mai
09:30

10:15
12:00
12:45

Aldersdiskriminering
v/Erik Råd Herlofsen, nestleder i Statens seniorråd
Gruppesamtaler
Frivillighetens betydning for samfunnet
v/Fylkesmann i Buskerud Helen Bjørnøy
Avslutning
v/leder av fylkeseldrerådet i Buskerud Terje Aasterud
En hilsen fra neste års arrangør
v/leder av fylkeseldrerådet i Aust-Agder Ragnhild Thomassen

11. Rådets deltakelse i relaterte prosjekter/utvalg
Arbeidsgruppe for TT-tjenesten

Erik Nilsedalen er oppnevnt som medlem i arbeidsgruppen og Terje Aasterud som varamedlem.

Vestre Viken helseforetak

Terje Aasterud er oppnevnt i overordnet samarbeidsutvalg i Vestre Viken HF
kommunehelsesamarbeidet.

12. Fokusområder for fylkeseldrerådet i 2014
Fylkeseldrerådet har 2014 bl.a. hatt fokus på følgende satsingsområder:
Samhandlingsreformen
Universell utforming
Utvikle samarbeidet med de kommunale eldreråd
Folkehelse
Aldersdiskriminering

Til slutt ønsker vi å gi en takk til politikere og administrasjonen som alltid stiller opp når rådet ber
om det.
Drammen, 18. februar 2015
leder
Terje Aasterud
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Arkivsaksnr.: 15/6667-1

Arkiv:

Utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for brukerstyrt
personlig assistanse for perioden 2016-2020

Forslag til vedtak:
Opplegget for arbeidet med utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for
brukerstyrt personlig assistanse for perioden 2016-2020, tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune etablerte i 2008 et samarbeid om
utlysning av likelydende tjenestekonsesjoner for leveranse av tjenester til brukere med
vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det ble inngått kontrakter med seks
private tilbydere for perioden 2012 – 2015.
Våren 2013 besluttet Vestregionens rådmannsgruppe å starte forberedelser med sikte på å
videreføre brukervalg for BPA gjennom tjenestekonsesjoner for leveranse av tjenesten i en
ny fireårs- periode fra 2016.
Tjenestekjøp gjennom konkurranseutlysning er normalt ikke gjenstand for politisk
behandling, men Styringsgruppen i Vestregionen (ordførerne) har i møte 12.3.2015 gitt sin
tilslutning til at formannskap og kommunenes råd for funksjonshemmede informeres om den
pågående prosessen.

Beskrivelse av saken
BPA er en måte å organisere praktisk og personlig hjelp for brukere som har omfattende
behov for bistand for å mestre dagliglivets oppgave, og for å kunne leve et mer selvstendig
og aktivt liv. Bistanden utføres av en eller flere assistenter. Bruker, eller en nærstående på

vegne av bruker, har rollen som arbeidsleder for assistenten(e), og påtar seg det daglige
ansvaret for organiseringen i forhold til brukers behov. Innen rammen av brukers vedtak om
BPA og Arbeidsmiljølovens krav til lønns- og arbeidsvilkår, kan bruker i prinsippet styre
hvem som ansettes som assistenter, hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilke tider
hjelpen skal gis. Kommunen, eller privat leverandør med avtale med kommunen, er
arbeidsgiver for assistenten(e), og har ansvar for at det ytes forsvarlige tjenester og for
assistentenes lønns- og arbeidsvilkår.
Kommunen har et overordnet ansvar uansett hvem som er leverandør av tjenestene til
brukere med vedtak om BPA. Dette medfører en plikt til å føre tilsyn med ordningen og
kontroller at fattede vedtak blir oppfylt i forhold til omfang og innhold, og at ansatte får
utbetalt lønn, overtidsbetaling og tillegg som fastsatt i kontrakten mellom kommune og
leverandør. Kontrakten stiller krav til kontroll og oppføling gjennom jevnlig rapportering og
tilgang til dokumenter.
BPA ble innført som en forsøksordning i 1994, og tjenesten er nå hjemlet i Helse- og
omsorgstjenesteloven. Fra 1.1.2015 er BPA rettighetsfestet gjennom ny paragraf i Pasientog brukerrettighetsloven; § 2-1.
Rettighetsfestingen gjelder for brukere under 67 år med omfattende behov for bistand, og
der tjenestebehovet er på minst 32 timer i uken. Brukere som får vedtak om mindre enn 32
timer, men minst 25 timer praktisk bistand pr uke, har også rett til BPA såfremt kommunen
ikke kan dokumentere at praktisk bistand i form av BPA blir vesentlig dyrere for kommunen
enn praktisk bistand gjennom kommunal arbeidsledelse. Rettighetsfestingen inkluderer også
avlastning for foreldre til barn med store funksjonsnedsettelser.
BPA reguleres av helse- og omsorgstjenestelovnes § 3-8, jf. § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav
b. Retten til BPA reguleres av Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d.
Kommunene kan velge å gi BPA til brukere som ikke omfattes av rettigheten dersom dette
er beste løsning.
Antallet brukere med vedtak om BPA har økt kraftig gjennom de siste 10 – 12 årene.
Spesielle kjennetegn ved BPA gjør at kostnadene blir høyere enn for andre kommunale
helse- og omsorgstjenester. Isolert sett fremstår BPA som en rimelig tjeneste time for time
på grunn av en lavere timepris. Når totalkostnaden beregnes og sammenlignes med andre
tjenester er likevel merkostnaden betydelig.i Merkostnaden skyldes blant annet følgende
forhold:



i

Alle timer leveres en til en mellom bruker og tjenesteyter.
Oppmøte ved korte oppdrag lønnes med minst to timer, uavhengig av om oppdraget
er kortere. Ved innvilget BPA er det derfor mest hensiktsmessig å tilby
sammenhengende tjeneste over et visst antall timer per dag/døgn, selv om behovet er
korte oppdrag flere ganger per dag/døgn. Det er ingen mulighet for å maksimere
utnyttelsen av ressurser ved at hver ansatt kan bistå flere brukere over samme

Helse- og omsorgsdepartementet: Kostnadsberegning av utvidet bruk av brukerstyrt personlig assistanse,
27.mai 2011, kapittel 7).

tidsperiode, slik det er i øvrige pleie- og omsorgstjenester. Resultatet er at en del
brukere får tildelt flere timer med BPA enn om tjenesten ble gitt som ordinær
praktisk bistand.
KS har tatt til orde for at kostnadene ved rettighetsfesting av BPA vil være betydelige, og
har anslått de årlige merkostnadene for kommunesektoren fra en milliard kroner til 10
milliarder kroner i 2020. Med rettighetsfesting vil BPA også bli en aktuell tjeneste for
brukere som hittil ikke har fått tilbud om BPA, fordi kommunen har vurdert at BPA ikke er
et egnet tilbud.
Vestregionen vedtok i 2008 å utrede sentrale utfordringer knyttet til BPA. Konklusjoner og
anbefalinger i rapporten «Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Status for ordningen og
prinsipper for god organisering» ble lagt til grunn for organisering av BPA-tjenestene
gjennom utlysning og inngåelse av tjenestekonsesjonskontrakter i forrige runde 2011/2012.
Kjøp av tjenester fra private leverandører skal være gjenstand for konkurranse i henhold til
det offentlige anbudsreglementet. Tjenestekonsesjonskontrakter er unntatt fra Forskrift for
offentlige anskaffelser (FOA) § 1-3. Gyldigheten av å benytte tjenestekonsesjon for
organisering av BPA-tjenester er behandlet i Asker og Bærum Tingrett i april 2012.
En tjenestekonsesjonskontrakt innebærer at vederlaget for ytelsen består av retten til å levere
tjenester mot betaling. Brukerne kan fritt velge blant leverandørene som har fått konsesjon,
eller velge kommunal tjenesteyter. Dette fører til at leverandørene ikke er garantert et gitt
volum på sin ytelse. Kommunen betaler leverandørene for leverte timer. Kontraktsformen
sidestiller leverandørene og gir et reelt brukervalg.
I en tjenestekonsesjonskontrakt er det kommunene som setter en felles timepris, og
potensielle leverandører må vurdere om de på grunnlag av denne prisen ønsker å tilby sine
tjenester. Man konkurrerer derfor ikke på pris, men på kvalitet. Kontraktene regulerer
ansvarsfordeling mellom leverandør og kommune (oppdragsgiver) og definerer de øvrige
juridiske og faglige krav som leverandør må oppfylle.
Organisasjonen Standard Norge har utarbeidet en kontraktsmal for BPA-ordningen – NS
8435. Denne ble ferdigstilt 1.8.2011, etter at Vestregionens kontrakt forelå. Standard Norges
kontrakt ble derfor ikke benyttet som mal for Vestregionens tjenestekonsesjonskontrakt.
Vestregionens vurdering av de to kontraktene var at disse samsvarer innholdsmessig, med
unntak av punkt om betalingsbetingelser. I kjennelse fra Asker og Bærum Tingrett
12.4.2012 fant retten at Vestregionen ikke er forpliktet til å benytte NS 8435, og at
prinsippene i NS 8435 er ivaretatt i Vestregionens kontrakt.
Begrunnelse for å organisere BPA-tjenester fra private leverandører gjennom
tjenestekonsesjonskontrakter var hensynet til brukervalg. Med brukervalg menes at bruker
kan velge fritt mellom kommunal leverandør av BPA eller en av de leverandørene
kommunen har inngått avtale om tjenestekonsesjon med. Ved å inngå kontrakt med flere
leverandører reduseres sårbarheten både for brukere og kommuner. Brukere har mulighet for
å skifte leverandør, og annen leverandør kan velges dersom en leverandør ikke lenger skulle
kunne levere tjenester. Man opprettholder også en kontinuerlig konkurranse ved at
leverandører må være gode for å bli valgt av brukerne.

BPA bidrar til at personer med omfattende bistandsbehov som kan nyttiggjøre seg og ivareta
kravene til ordningen, får mer styring over eget liv. For mange brukere representerer dette
økt livskvalitet gjennom selvstendighet og mer forutsigbarhet, til tross for
funksjonsnedsettelse.
Et sentralt prinsipp for BPA-ordningen er at den er brukerstyrt. Brukeren selv, eventuelt
med noe hjelp eller annen person på vegne av bruker, er arbeidsleder for sine personlige
assistenter. Dermed kan bruker selv innenfor rammen av vedtaket avgjøre hva assistentens
oppgaver skal være, og til hvilke tider assistansen skal ytes. BPA-ordningen har vist seg å
fungere godt, og etter intensjonen, der hvor bruker er i stand til å ivareta rollen som
arbeidsleder.
BPA-ordningen reiser både faglige og arbeidsrettslige problemstillinger. BPA som
organisasjonsform der arbeidsleder selv kan drifte sine ordninger gjør kommunens
oppfølging og kontroll med kvalitet utfordrende og ressurskrevende. Innsynsretten er mer
begrenset enn den er for andre kommunale pleie- og omsorgstjenester når bruker selv, eller
andre på vegne av bruker, disponerer tildelte ressurser og ivaretar de oppgavene som
tilligger arbeidsleder.
Kommunenes opplevelse av samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, og at
tjenestekonsesjonskontraktene fungerer etter intensjonen.
Rådmannsgruppen i Vestregionen vedtok på møte 21. august 2014 at kommunene skal
fortsette sitt samarbeid om BPA, og inviterte Kongsberg og Jevnaker kommuner til å delta i
videreføringen av dagens ordning. Vestregionens styringsgruppe (ordførerne) er holdt
løpende oppdatert.
I arbeidet med utlysning av ny konsesjonsperiode, er gjeldende kontrakter gjennomgått og
justert ut fra erfaringer fra praktiseringen av kontraktene.
Følgende er endret i forslaget til ny kontrakt i forhold til gjeldende kontrakt:


Kvalitetskrav / krav til leverandørers kvalitetsrutiner: Tydeligere krav til
leverandørene i forhold til praktisering av en del kontrakts- og samarbeidsforhold.
Krav til innholdet i BPA-tjenesten er som før og i medhold av norsk lov



Beregning av timepris: Ny timepris er beregnet ut fra snitt for kommunenes drift
av egne BPA-tjenester. Foreslått timepris vil bli beregnet eksklusive
pensjonskostnader. Leverandørs faktiske pensjonskostnader refunderes krone for
krone.



Bruk av underleverandører: Det tillates ikke bruk av underleverandører i denne
kontrakten.



Arbeidsleders administrative kostnader: Kommunene vil godtgjøre arbeidsleders
kostnader med det å drifte ordningen med et årlig beløp avhengig av omfanget av
vedtaket. Nivået er tredelt fra kr 2 000 til kr 5 000 pr år, og er under det nivå hvor
det er krav om innberetning for skatt.

14 kommuner har ønsker å videreføre samarbeidet som regulerer at ordningen med
likelydende tjenestekonsesjon med 5 – 7 leverandører videreføres fra 1.1.2016 for tre år, og
med mulighet for forlengelse inntil tre år (totalt 6 år), samt at:


Kommunen er part i kontraktene med leverandørene og er fullt ansvarlig for
kontraktsinngåelse, utløsing av eventuell opsjon og kontraktsoppfølging av kontrakter
for egen kommune.



Kommunen plikter å ha et kommunalt alternativ for de brukere som ikke kan eller ikke
vil velge.



Det er lik pris og like kontraktsvilkår for alle leverandørene. Prisen er oppgitt i
konsesjonsgrunnlaget.

Kunngjøring av tjenestekonsesjonen på «Doffin» er ble gjort juni 2015. Valg av tilbydere
vil finne sted i september/oktober 2015.

Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, og at
tjenestekonsesjonskontraktene fungerer etter intensjonen. Ringerike kommune har i dag 18
brukere med vedtak om BPA. Ni av disse benytter kommunen som tjenesteleverandør, - ni
bruker private tjenesteleverandører. Avtalene legger grunnlaget for tjenesteleveranser i
samsvar med gjeldende lovgivning. Samtidig har brukere mulighet til å velge både mellom
flere private firmaer og mellom disse og kommunen. Rådmannen konstaterer imidlertid at
BPA-ordningene er krevende å administrere, både for de kommunale ordningene og
avtaleoppfølgingen knyttet til de som velger private leverandører. Rådmannen mener
erfaringene så langt klart peker i retning av at samarbeidet i regi av Vestregionen har
medført at kommunene har kunnet utveksle erfaringer og i fellesskap funnet løsninger som
også er til det beste for brukerne.
Rådmannen mener opplegget for utlysning av tjenestekonsesjoner for BPA er godt ivaretatt
både når det gjelder prosess og beskrivelse av innhold og administrasjon av tjenestene.
Opplegget sikrer både at lovbestemte tjenester blir ivaretatt, og det sikrer gode prosedyrer
mellom kommunen og den enkelte leverandør.
BPA er en tjeneste som betyr mye for de som er brukere. Det er en tjeneste som søker å
dekke omfattende bistandsbehov fleksibelt og med brukerstyring, men samtidig er det en
tjeneste som er krevende å administrere. Selv om det har vært arbeidet med å forenkle det
administrative arbeidet må det settes av en betydelig ressurs til forvaltning og oppfølging.
Det gjelder også oppfølging av kontraktene med den enkelte konsesjonshaver.
Rådmannen anbefaler at prosessen om utlysning av tjenestekonsesjoner for BPA for
perioden fra 2016-2020 legges opp i samsvar med rådmannens redegjørelse.

Vedlegg



Ingen

Ringerike kommune, 11.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Arkivsaksnr.: 15/6861-2

Arkiv:

Opplevelseskortet – samarbeide mellom Ringerike kommune v/ NAV og
Kiwanis-club Ringerike

Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd ser svært positivt på initiativet, og tar dette til
orientering.

Innledning / bakgrunn
Betydningen av opplevelser, aktiviteter og kultur for barn og unge er solid dokumentert
gjennom flere forskningsprosjekt og fagrapporter.
Både på kort og lang sikt er det viktig å få del i opplevelser som gir trivsel, kompetanse og
verdigrunnlag Det e r ikke uten grunn at dette er et sterkt fokus fra sentrale myndigheter på
"barnefattigdom" og behovet for tiltak er stort. Godt oppvekstmiljø for alle er viktig!
Nasjonale tiltak for inntektsutjevning alltids stå sentralt i dette bildet, men lokalt er det også
mulig å etablere ordninger som kan bidra til bedre muligheter til deltakelse for alle.
Ved avslutningen av 2010- Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial
eksklusjon, var «Opplevelseskortet» Norges bidrag til oppsummeringskonferansen i EUs
Hovedkvarter i Brussel.
Beskrivelse av saken
Opplevelseskortet gir gratis tilgang til en rekke aktivitets- og kulturarenaer og er prøvd ut i
flere kommuner allerede. Opplevelseskortet er beskrevet som et enkelt, ubyråkratisk tiltak
som er svært treffsikkert i forhold til brukergruppe og målsetting. Det er rimelig i drift og
krever relativt lite administrative ressurser.
Kiwanis-club Ringerike har tatt kontakt med kommunen fordi de ønsker å utvikle
opplevelseskortet i samarbeid med Ringerike kommune. Kiwanis vil fremskaffe og ta
kostnadene ved å produsere kort, samt inngå samarbeidsavtaler med aktuelle aktivitets – og
kulturarenaer.

Kommunens rolle blir å informere om kortet, samt tildeling av kort etter nærmere gitte
kriterier. Det vil med det innebære noen administrative ressurser i forbindelse med
søknadene. Samtidig vil kortet tilføre mange av kommunens barn (og barnefamilier) gode
opplevelser og rikere oppvekstsvilkår med relativt liten ressursbruk for kommunen, og vil
være et godt virkemiddel i kommunens arbeid med å redusere barnefattigdom.
Det er ønskelig at arbeidet organiseres som et prosjekt med tanke på varig implementering i
kommunens drift etter 2-3 år.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser meget positivt på tiltaket, legger med dette fram initiativet for
hovedkomiteen til orientering.

Vedlegg


Opplevelseskortet, - kommuneveileder

Ringerike kommune, 19.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme,seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Dennelilletrykksaken
til kommunersom
er mentsomen starthjelp
snsker6 kommei gangmed prosjektOpplevelseskortet.
Virksomhet
kulturi Alesundkommunehar langtradisjonfor prosjekter
pA
medfokus barnog unge,sAvel som andregruppermedserskilte
tiltak
er et godtinnarbeidet
behov.VAreferieturerDrgmmesommer
spesieltfor barnsom har litenmulighetfor ferieturellers.Ordningen
kommerfra Alesund.
med ledsagerbevis
som nAer landsdekkende
Ann KrlstinBekkevollble Opplevelseskortet
Sammenmed initiativtaker
der 30 barnmellom2 og 16 6r
starteti 2009.Etteren proveperiode
og
sammenmed ledsagerfikkgratistilgangtil en rekkeaktivitetskulturarenaer,
er tiltaketetablertsom et prosjekt,og utvidettil 60 barn.
i mediaog hos statlige
harfdtt stor oppmerksomhet
Opplevelseskortet
og noener i gang
myndigheter.
Flerekommunerharvist interesse,
medtilsvarende
tiltak.I Msreog Romsdaler det initiertprosjektpi
fylkesnivA.
Ved avslutningen
av 2010- Deteuropeiske
av fattigdomog sosial
6retfor bekjempelse
Norges
eksklusjon var Opplevelseskortet
i EUs
bidragtil oppsummeringskonferansen
hovedkvarter
i Brussel.
Opplevelseskortet
er et enkelt,ubyrikratisktiltaksom er svert
Det er rimeligi drift,og krever
treffsikkerti forholdtil mdlsettingen.
Planlegging
er likevelviktigfor A fdr
relativtliteadministrative
ressurser.
et vellykketprosjekt.

Utgangspunkt:
Betydningen
av opplevelser,
aktiviteter
og kulturfor barnog ungeer
gjennom
soliddokumentert
flereforskningsprosjekt
og fagrapporter.
Bddepd kortog langsikter det viktigd fA del i opplevelser
som gir
trivsel,kompetanse
og verdigrunnlag.
Deter ikkeutengrunnat det er
p6 "barnefattigdom",
et sterktfokusfra sentralemyndigheter
og
behovetfor tiltaker stort.Godtoppvekstmiljo
for alle er viktig!
Nasjonale
tiltakfor inntektsutjevning
vil alltidstd sentralti dettebildet,
men lokalter det ogsdmulig6 etablereordningersom kan bidratil
bedremuligheter
til deltakelse
for alle.Folgendepunkterer nyttigesom
utgangspunkt:
1.

Erkjennelse
av lokaltbehov- at detfinnesbarnog ungefra familier
som ikkehar r6dtil 6 deltapd aktiviteterog kulturelleopplevelserpdr
linjemedandre.Kartlegging
av dettemi skjei regiav NAVlokalt.

2.

Hvilkekulturinstitusjoner
og foretaki privatog offentligregifinnesi
kommunenmedaktuelleaktiviteter
for barnog unge.Evt
og kulturtilbud
hvafinnesi nabokommuner
som man normaltbenytterseg av - for
eksempelkinoog teater.Interkommunalt
samarbeidmd evt vurderes,
om muligi samarbeidmedfylkeskommunens
kulturavdeling.

3.

Avklaringav viljeog evnei berorteoffentlige
instanserlokalttil 6 inngi
prosjektsamarbeid.
I prosjekteti Alesundvar det en privatperson
som gikk i spissenfor
tiltaket,med stortengasjement.
N6rsliketiltakskaletablereser det
alltiden fordelmedengasjement
fra aktorene,menmAlbevisst
arbeid
er utvilsomtviktigst.

fl" FASE
etableringav prosjektet:
rr

parter:Hvilkeinstanserlokaltskalha
Klargjoreaktuelledeltakende
sentralerolleri prosjektet.

*

Pi dettepunktetmA
og prosjektgruppe.
Oppnevnestyringsgruppe
opplegget
tilpasseslokaleforhold.Det mi uansettetableresen
prosjektgruppe,
som kan sorgefor oppstartog driftav tiltaket.

fi

parter.I Alesundkommunehardette
Definererollerfor de deltakende
pi oppgaversikreren
vart sentralt.Mestmuligklaredefinisjoner
effektivdrift,samtat brukerneog publikumer kjentmed hvilkerollerde
ansvarligehar i prosjektet.

ri

Definereplattformfor prosjektet- det handlerom A klargare
styringsmessige,
skonomiskeog praktiskeforholdknyttettil prosjektet.

*

Realistiske
mdl er viktig
BeskrivemAlsetting
og framdriftsplan.
pdrutviklingav
(begynneidet smi!), samtidigsom man har perspektiv
tiltaket.

tr

Analyseav hva som
ldentifisere
og beskrivekritiskesuksessfaktorer.
kangd galt- og hvilketiltaksom da skalsettesinn.

*

Sorgefor politiskforankringav prosjektet.NArprosjektbeskrivelsen
foreliggerer det naturligat prosjektetgodkjennesav politiskeorganer.I
- effektiveog lite
Alesundfikk prosjektetapplausved behandlingen
kostnadskrevende
tiltakvil alltidbli godtmottatt!

A" FASE
Leverandsrer (brukersteder)og materiell:
Rekruttereleverandorer
av aktiviteterog
kulturopplevelser
til tiltaket.Dettebar skjevia personlig
kontakt,der heleoppleggetblirgjennomgittnoye.De
flestearenaerfor barnog ungevil bli engasjertpAbasis
av sittsamfunnsansvar,
og det vil ikkekostedem noe6
v@remed pd ordningen.
Niir det gjelderkinoog teater
kandet evt.vare snakkom 6 dekkeandeltil
distributsrer
Erfaringen
er at effekten
og managements.
prosjekt
fir
av 6 deltaet slikt
er at aktsrene svart
positivetilbakemeld
ingerfra publikum.
Inngi kontraktmellomprosjektet
og leverandorene,
pA
basert rollebeskrivelser.
Detteer fsrst og fremst
for 6 ha klareforholdnArdet gjelderforventninger
til
leverandarene- alt fra praktiskhindteringav
Opplevelseskort-brukerne
i billettluka,
og til 6 meldefra i
god tid hvisde skulleonske6 fratreprosjektet.
pileggesAfare en enkelstatistikk
Brukerstedene
over
besskendemed Opplevelseskortet.
Sorgefor nsdvendigmateriell,
inkllogo
og ovrigeillustrasjoner
til brukpi
trykksaker.Aktuellefilerkan f6s fra
Alesundkommune.virksomhet
kultur.
Det er et snskefra Opplevelseskortet
som organisasjon
at sammelogomed mer benyttesalle
stedertiltaketsettesi gang.

g" FASE
forholdtil mediaog publikum:
av prosjektet
Ta styringeni forholdtil media!Vurdermediadekning
Oppslagsom
blirmestmulighensiktsmessig.
naye,slikat vinklingen
liteheldig.Fokuset
fokusererpd begrepetfattigdomer erfaringsmessig
gir for barnog
som Opplevelseskortet
bor figgepAde mulighetene
prosjektet
m6l
A formidle
har
sitt
som
i
Kulturvirksomheten
unge.
til barnog unge,for NAVer det viktigA sikreat flestmulig
opplevelser
og for de ulike
og godeerfaringer,
til deltagelse
barnfAr likemuligheter
kulturarenaene
er det viktig6 formidleat man bryrseg og tar ansvar.
I tilleggvil media
Alledisseaspektenemi frami mediaformidlingen.
- sporsmAlet
om 6 gi
i sin presentasjon
vere opptattav enkeltindividet
punktet
mA
behandles
prosjektet
Dette
vil
dukke
opp.
alltid
et ansikt
Pi den ene sidenkandettjenetiltaketat noen"stAr
medvarsomhet.
md vurderesnoye.I prosjekteti
fram",men allesiderved personfokus
knyttettil
Alesundherdet ikkevert merkbarstigmatisering
Mediaspositivevinklinghar i
Opplevelseskortet.
storgradbidratttil dette.
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Fasfsefferammer for
antallbrukere.Dettemd skje i nert samarbeidmellomalle impliserte
aktarer,og gjerneprovesut etter hvertsom prosjektetutvikles.NAV
sittermed oversikterpAhvor mangebarnog ungesom finnesi
m6lgruppen.
Det anbefalesat man startermed et moderatantall,for sA
helleri vurdereutvidelseetterhvert.
Antallbesakpr brukersfedOgsdher mAdet provesut for 6 finneegnet
antall,og om det skalvare uliktantallbesskpd de ulikearenaene.For
eksempeler 5 teaterbesakpA
et Ar et bratall,mensbesokpd
svommehall
kanskjekan liggehayere.Leverand
arenselvbsr ha en
avgjorenderollepAdette.
Fasfseffekriterierfor utvelgelseav brukere.I Alesundhar okonomiske
kriteriervart avgjorende,
mensporsmAlet
om andregrupperhar blitt
reistbl.a.fra barneverntjenesten.
Ogsdp6 dettepunktetanbefalesdet
6 startemed sikre,omforentekriterier,og hellervurdereutvidelser
senere.
Etablereprosedyrerfor utvelgelseog samhandlingmed den enkelte
familie:Det er pr 2011ikke innfortsoknadsskjema
medtilhsrende
behandlingsprosedyre
for Opplevelseskortet.
NAVlokaltmd innensin
organisasjon
finneegnedekriterier,metoderog praksisfor utvelgelse
av deltakere/brukere.
Det anbefalesat 1 personhos NAV har
hovedansva
ret for dette.
Fordelekort og informasjonsbrosjyrer.
Her gjelderdet i sikreat
informasjon
om bruk,brukerstedene
og andrerutinern6rframtil
brukerne.Evt m6 det etableresrutinerfor taptekort.
Et kort gjelderfor 1 kalenderdrav gangen.Brukerefor nesteAr
vurderespd frittgrunnlagav NAV- men kontinuitet
for enkeltebrukere
kan vare viktig.

FAKTA OM OPPLEVELSESKORTETI ALESUND:
* Etablertsom prosjektover3 6r fra 2010
$ Prosjektet
er administrativt
og politiskforankreti kommunen
* Samarbeid
mellomNAV,virksomhet
kulturog 11 aktivitetsog kulturarenaer
* Skriftligkontraktmellomprosjektetog aktivitetsog kulturleverandsrene
- evalueringog videreframdrift
l| Moter2 gangeri 6retmedalleimpliserte
* Utvidelser
og justeringeri oppleggetavgjoresfra 6r til 6r
* Atesundkommunevedvirksomhet
kulturadministrerer
tiltaket
* NAVstir for utuelgelse
av brukeresamtfordelingav kortog informasjon
* Grunnlaget
er lavinntektsfamilier,
medstsnadsbehov
overtid
* 60 barnog ungei alderen2-166r deltari 2011
rr Brukermedledsagerhargratisadganginntil5 gangerdrligp6 hverarena
* Sammenmedselvekortetf6r brukerenen informasjonsbrosjyre
* Brukerstedet
krysserav bessketp6 kortet,og forer statistikk
* Mestpopulerearenaerer svommehallen,
kino,Lekeland
og fotballkamper
r| Transport
er et aktueltbehov,mener pr i dag ikkeinkludert
i ordningen
r| Mediaog sentralemyndigheter
har viststorog positivinteressefor tiltaket
* ProsjektOpplevelseskortet
er blittpresenterti EU-sammenheng

ALESUND

KOMMUNE

VIRKSOMHET
KULTUR
j u l2
i 011
postmottak@alesund.kommune.no
Kontaktperson:
FaglederSigmund RosAs
Opplevelseskoftet er organiseft som privat foretaUforening, med Ann-Kistin Bekkevoll som leder.
akb @opp Ie ve/seskorfef.no

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/6877-1

Arkiv:

Avtale om drift av bosenter for mennesker i rehabiliteringsfase mellom
Stjernegruppen Ringerike AS og Ringerike kommune

Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til avtale godkjennes.

Innledning / bakgrunn
Tidligere avtale mellom StjerneGruppen Ringerike as og Ringerike kommune (vedlagt) ble
inngått 30/6-2005 og var gjeldende for 10 år fram til 30/6-2015. Avtalen gir StjerneGruppen
Ringerike as opsjon på ny avtale for 5 år dersom man ønsker dette.
StjerneGruppen Ringerike as ønsker å benytte avtalte opsjon.
Beskrivelse av saken
StjerneGruppen Ringerike AS etablerte sitt bosenter for mennesker i en rehabiliteringsfase i
2014 – 2005. Dette skjedde i samråd med Ringerike kommune, og var forankret i
kommunens boligsosiale handlingsplan.
Formålet var å gi botilbud til rusmiddelmisbrukere og personer med avhengighets- og
rusrelaterte problemer, som va i posisjon for behandling. StjerneGruppen Ringerike måtte i
forhold til husbanken stille en sikkerhet for husleieinntekter for å greie å finansiere sitt nye
hybelhus i 2005. Dette fordi leietakerne i hybelhuset ble forventet å ha svært usikre
inntekter, og i hovedsak basert på supplerende sosialhjelp.
Ringerike kommune har et overordnet kommunalt ansvar for brukergruppen, og inngikk en
avtale med StjerneGruppen Ringerike as om å garantere for husleien, med en øvre ramme på
kr. 558 000,-/år. Samtidig ble nødvendig samarbeid om utnyttelse av botilbudet etablert, og
kommunen fikk også disposisjonsrett over leiligheter som ble stående vakante.

StjerneGruppen forpliktet seg til ikke å ta inn leieboere fra andre kommuner, og på den
måten «importere» problemkasus til Ringerike kommune (se vedlegg).
De uklarheter som har vært i forhold til avtalen har i hovedsak dreid seg om forvaltning.
Hvem var ansvarlig for å genererer vakanser eller for at manglende husleie fra klienter ble
en realitet. Var det StjerneGruppen Ringerike as som ikke var påpasselig med innkreving
eller utkastelse? Ble leiligheter stående vakante for oppussing, og var slik oppussing
nødvendig på grunn av manglende tilsyn? Var det NAV som hadde uklare vedtak eller lot
klientene selv håndtere husleieinnbetalingene? Var det Ringerike kommune som ikke maktet
å disponere vakante leiligheter til egne formål eller var det kommunen som i utgangspunktet
«presset inn» klienter som ikke etablissementet var beregnet for? Spørsmålene ble mange,
og konfliktgrunnlagte likeens.
I samarbeid med kommuneadvokaten er det nå etablert enighet mellom partene, og at det
etableres en ny avtaletekst som ikke genererer misforståelser i kommende periode. Slik
avtale er utarbeidet, og ligger som forslag i vedlegg til denne sak.

Rådmannens vurdering
Med bakgrunn i de diskusjoner og tolkningsproblemer som ordlyden i tidligere avtale har
medført, er det fornuftig å endre teksten i ny avtale som opsjonen utløser. Det er enighet om
dette mellom partene. Dette gjelder spesielt pkt. 4 Økonomi i avtalen. Slik ordlyden er
utformet kan det stilles spørsmål om dette i realiteten er en husleiegaranti eller ikke, j.fr.
setningen «Det årlige beløpet utbetales til StjerneGruppen Ringerike as forskuddsvis per
kvartal». Avtaleteksten passer heller ikke så lenge ikke Ringerike kommune leier
boenhetene for så å framleie disse til aktuelle klienter. Dagens leieforhold er et anliggende
mellom klientene og StjerneGruppen Ringer as, og avtalen må derfor gjenspeile dette.
Forslag til ny avtale rydder etter rådmannens syn alle tema som har vært gjenstand for
diskusjon og tolkning, og anbefaler at denne vedtas for de neste fem år, i tråd med
husbankens garantikrav ved oppføring av bygget. Tidligere avtale ble underskrevet
20.6.2005, etter krav fra husbanken for utbetaling av lån. Bygningen ble ikke tatt i bruk før
1.2.2006 og ny avtale gjøres derfor gjeldende i fem år fra 1.2.2016.

Vedlegg


Tidligere avtale av 30.6.2005



Svar fra Ringerike kommune på søknad om driftsavtale av 4.6.2004.



Forslag til revidert avtale

Ringerike kommune, 19.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Samarbeidsavtale
mellom
StjerneGruppen Ringerike AS
og
Ringerike kommune
om
drift av bosenter for mennesker i rehabiliteringsfase
I. Bakgrunn
Avtaleparter
Denne samarbeidsavtale er inngått mellom:
StjerneGruppen Ringerike AS, Sundgaten 10, 3510 Hønefoss, foretaksnummer 980815366
og
Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, foretaksnummer 940100925

II. Formål
StjerneGruppen Ringerikes bosenter har som formål å gi botilbud til rusmiddelmisbrukere
som vil ut av problemet sitt og personer med avhengighets- og rusrelaterte problemer samt
personer med psykiske problemer. Virksomheten er basert på Blå Kors Norges formål og
verdigrunnlag. Virksomheten skal til enhver tid drives etter gjeldende vedtekter for
StjerneGruppen Bosenter.

III. Forpliktelser
For å oppnå ovenstående målsettinger forplikter begge parter til å bidra med følgende
innsatsfaktorer:
Gjensidige forpliktelser


Partene skal sørge for en gjensidig dialog



Partene skal gjøre samarbeidsavtalen kjent internt i begge organisasjoner.



Partnere skal sørge for å holde hverandre oppdatert på relevante utviklinger innen
fagfeltet.



Partene er enige om at klienter knyttet til StjerneGruppen Ringerikes ulike tiltak eller
klienter som boligteamet ser kan dra nytte av tiltakene til StjerneGruppen skal ha
fortrinnsrett til bolig i bosenteret.



Partene er enige om at bosenteret kan avvise klienter som ruser seg aktivt og de som
erfaringsmessig ikke selv vil kunne greie å håndtere egen økonomi slik at husleien blir
betalt. Skal disse få tilbud ved bosenteret må leietaker selv gjøre en avtale med NAV
om disposisjon av midler slik at husleien blir overført direkte til StjerneGruppen
Ringerike AS hver måned.

Ringerike kommune forplikter seg til:


Å ta ansvar for å disponere ledige leiligheter til andre som er i behov av midlertidig
husvære med tilrettelagt tilsyn. Dette kan være mennesker med psykiske
problemstillinger, flyktninger eller andre med spesielle behov.



Å dekke husleien i perioder der leiligheter blir stående vakante



Å ikke henvise klienter som klart ikke er i posisjon for behandling eller en rusfri
tilværelse til StjerneGruppens bosenter.

StjerneGruppen Ringerike AS forplikter seg til:


Å varsle kommunen så tidlige som mulig om eventuelle vakanser.



Å kreve inn/drive inn ubetalt husleie og eventuelle merkostnader leietager påfører
huseier ved hærverk og lignende.



Å sørge for at refusjonskrav for manglende husleie vedlegges nødvendig og riktig
dokumentasjon for kravet.

IV. Oppfølging av avtalen /ajourføring


Avtalen skal evalueres minimum en gang i avtaleperioden.



Refusjonskrav fremmes ovenfor kommunen hvert ½-år

Tvister
Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolkning av denne avtalen, skal tvisten
først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem er oppsigelse av
avtalen en mulig konsekvens.

V. Avtaleperiode
Denne avtalen er gyldig for perioden 1.2.2016 - 1.2.2021.
Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 6 måneders varsel.
Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis denne avtalen blir
vesentlig misligholdt, eller det er forhold ved den ene part eller avtalen som kan skade det
annens omdømme. Dette kan være tilfelle dersom en av partene opptrer uetisk eller for
øvrig på en slik måte som skaper negativ omtale av den annen part.

Hønefoss den

Styreleder
StjerneGruppen Ringerike AS

/ - 2015

Ordfører
Ringerike kommune
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Arkivsaksnr.: 15/5071-7

Arkiv: 026 F31

Flyktningtjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike kommune for
bosetting av flykninger, - samarbeidsavtale

Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger mellom Jevnaker
kommune og Ringerike kommune godkjennes.
Beskrivelse av saken
Kommunestyret vedtok i sak 90/15 Flyktningetjenesten, felles enhet i Jevnaker og Ringerike
kommune for bosetting av flykninger følgende:
1. Det utredes et mulig samarbeid, herunder en felles driftsenhet mellom Jevnaker
kommune og Ringerike kommune, når det gjelder mottak av flykninger for bosetting.
2. Slikt samarbeid organiseres i henhold til kommunelovens § 28.
3. Et slikt samarbeid endrer ikke det faktum at Jevnaker kommune mottar det antall
flyktninger for bosetting som kommunestyret i Jevnaker bestemmer, og disse
registreres som innbyggere i Jevnaker, med de rettigheter dette gir for hjelp til bl.a.
bolig og skole/barnehageplass.
4. De kostnader samarbeidet/eventuelt en felles driftsenhet genererer, fordeles mellom
kommunene i forhold til antall bosatte flykninger, og beskrives i avtalen.
Rådmannens vurdering
Rådmannen initierte i sak 90/15 at et forslag til samarbeidsavtale kan politisk behandles i
august. I realiteten kan dermed et samarbeid iverksettes allerede i september. Det er allerede
inngått samarbeid med Læringssenteret i forhold til introduksjonsprogram.
Rådmannen har i forbindelse med det arbeidet som allerede er gjort, samt via innspill fra
fagmiljøet skaffet seg en oversikt over de mest aktuelle problemstillinger som i dag

identifiseres. Dette gjelder i hovedsak praktiske og organisatoriske problemer som ledelse,
arealer, mulig introduksjonssenter, språkkvalifisering mot arbeid,
personnummerproblematikk, helse- og tannstatus, forhold rundt familier (barn/unge) og ikke
minst problemstillinger relatert til psykisk helse.
Rådmannen legger derfor med dette fram et forslag til samarbeidsavtale hjemlet i
kommunelovens § 28 (jfr. vedtak i kommunestyret sak 90/15) for politisk behandling. Med
bakgrunn i avtalen vil rådmennene sørge for en praktisk organisering av samarbeidet, som
legges fram til politisk orientering på et senere tidspunkt.
Vedlegg


Forslag til samarbeidsavtale

Ringerike kommune, 06.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Tore Isaksen
saksbehandler: Sveinung Homme

AVTALE OM INTERKOMMUNALT
FLYKTNINGSAMARBEID
mellom Jevnaker kommune og Ringerike kommune

1 Allmenne bestemmelser

1.1 Parter
Partene i denne avtalen er:
a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925
b. Jevnaker kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 363
Vertskommunen og samarbeidskommunen utgjør ”deltakerkommunene” og er to selvstendige
rettssubjekter, heretter kalt «partene».
1.2 Formål og rettslig grunnlag
Partene inngår, med inngått med hjemmel i kommuneloven § 28-1 a, avtale om samarbeid om
flyktningmottak. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 281 b. Partene har selv ansvaret for:
 Å fatte vedtak om hvor mange flyktninger den enkelte kommune vil ta imot.
 Å stille til rådighet tilfredsstillende botilbud for det antall flyktninger kommunen har vedtatt å
ta imot i egen kommune.
 Å gi flyktningene et kommunalt tjenestetilbud på lik linje med resten av kommunens
innbyggere.
Flyktningesamarbeidet skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter Lov om
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) av
1.9.2003, sist endret 1.7.2015.
Der hvor det kan være formålstjenlig å samordne andre tiltak i relasjon i relasjon til bosetting av
flyktninger i kommunene, skal dette utredes.

1.3 Varighet
Samarbeidsavtalen gjelder fram til 31.12.2017. Avtalen løper videre for ytterligere tre år om gangen
dersom den ikke sies opp innen ett år før utløpsdato. Se for øvrig bestemmelse om uttreden av avtalen,
punkt 6.
Samarbeidsavtalen skal evalueres etter to års drift. Evalueringen legges fram for kommunestyrene
innen 6 måneder etter utløpet av det andre driftsåret.

2 Administrasjon
2.1 Arbeidsgiverforhold
Vertskommunen har driftsansvaret for samarbeidet og ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle ansatte
som er dedikert samarbeidet. Det administrative arbeidet i forbindelse med bosetting i kommunene
inngår i Ringerike kommunes driftsorganisasjon, og ansettelser skjer av det organ og etter de
retningslinjer som gjelder for vertskommunen.

3 Delegasjon og kontroll
3.1 Delegering av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen
Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunen gir rådmannen i egen
kommune instruks om delegering av egen myndighet jfr. kommuneloven § 28b pkt. 3.
Rådmannen i samarbeidskommunen delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse de avtalte
oppgaver på sine vegne. Det forutsettes at rådmannen i vertskommunen videredelegerer i
overensstemmelse med vertskommunens organisasjonsstruktur og reglement, jfr. kommunelovens §
28b pkt. 3.
Delegasjonen fra samarbeidskommunen iht. forrige ledd skal gi rådmannen i vertskommunen fullmakt
til å fatte avgjørelser innenfor vedtatt budsjett i saker av ikke-prinsipiell betydning innenfor budsjett,
jfr. kommunelovens § 28b pkt. 1. For øvrig gjelder kommuneloven § 28b nr. 5 og 6.
Vertskommunen plikter å gi melding til fylkesmannen i Buskerud og Oppland når
vertskommunesamarbeidet er etablert, jfr. tidspunkt fastsatt i avtalens pkt. 1.3.
3.2 Ansvaret for internt tilsyn og kontroll med ordningen
Bestemmelsene i kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder med den presisering
at vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for de deler av tjenesten som samarbeidsavtalen
omfatter, jfr. Kommuneloven § 28 h og § 28 j.

4 Behandling av klager
4.1 Klagesaksbehandling
Klagesaksbehandling skjer i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 6 og
kommuneloven kapittel 5. Vertskommunen er underinstans etter forvaltningslovens bestemmelser, jfr.
forvaltningslovens § 33, og forestår saksbehandlingen.
Når vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28 første ledd, er det den
deltakerkommunen som har delegert myndigheten som er klageinstans, jfr. kommuneloven § 28 f,
pkt.1.

Den enkelte deltakerkommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere (eller
tidligere bosatte) for de vedtak som treffes i samarbeidet.

5 Budsjett og økonomirapportering
5.1 Budsjett / Fordeling av utgifter
Vertskommunen utarbeider innen 1. september hvert år utkast til årlige driftsbudsjett for
flyktningesamarbeidet. Kostnadene fordeles på partene etter en kostnadsfordelingsnøkkel lik antall
flykninger den enkelte kommune har vedtatt å ta imot for bosetting.
Det er deltakerkommunene som vedtar budsjettet, som er gyldig når begge parter har vedtatt dette.
Administrative overheadkostnader og andre fellesutgifter skal framkomme av budsjett og regnskap for
fordeling.
På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunene sine deler av utgiftene
forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år.
Ubrukte midler avsettes på fond til bruk etterfølgende år. Ved et evt. underskudd avregnes dette
mellom deltakerkommunene i henhold til kostnadsfordelingsnøkkel (jfr.1 avsnitt).
Ved opphør av samarbeidet, skal evt. innkjøpt løsøre/inventar og utstyr takseres og fordeles
forholdsmessig mellom deltakerkommunene etter fordelingsnøkkelen.
5.2 Økonomirapportering
Vertskommunen fører regnskap for samarbeidet. Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA
rapportering ivaretas på en effektiv måte. Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å
rapportere informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer
(KOSTRA, o.a.), blir ikke endret ved denne avtalen.
Samtlige driftsenheter i Ringerike kommune rapporterer på økonomi hver måned. Vertskommunen
skal derfor rapportere til deltagerkommunen v/rådmann om ressursbruk, tilstand og prioriteringer hver
måned.
Vertskommunen er videre ansvarlig for å ivareta samarbeidskommunenes innsyns- og
informasjonsbehov.

6 Endringer og oppløsning av samarbeidet
6.1 Utvidelse av samarbeidet
Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for inntreden i
samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. Utvidelse av samarbeidet med flere
deltagere krever godkjenning i begge kommunestyrer.
6.2 Uttreden av samarbeidet
Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp samarbeidet, og kreve seg utløst fra avtalen.
Avtalen kan bare sies opp med virkning fra neste avtaleår jfr. kommuneloven § 28 i.
Ved uttreden/avvikling av samarbeidet, vil deltakerkommunene sammen ha et ansvar for ivaretagelse
av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling (rett til annen stilling, fortrinnsrett mv.), jfr.
arbeidsmiljølovens bestemmelser.

6.3 Endring av avtalen
Forslag om endringer i denne avtalen kan tas opp til drøfting dersom det reises krav om dette fra av en
av partene. Eventuelle endringer krever godkjenning i begge kommunestyrer.
Endringer i avtalen skal foretas skriftlig, undertegnes av alle parter og innføres i en endringsprotokoll
til samarbeidsavtalen.
6.4 Tvisteløsning
Dersom det oppstår tvist om denne avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forståes, er det
enighet mellom partene om at tvisten skal løses ved forhandlinger.

7. Ikrafttredelse
Avtalen trer i kraft fra 1. oktober 2015.

Jevnaker kommune 1.10.2015

Rådmann

Ringerike kommune 1.10.2015

Rådmann

SAKSFRAMLEGG
Formannskapet
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Arkivsaksnr.: 15/6589-2

Arkiv:

"Et NAV med muligheter, - Høringsuttalelse
Forslag til vedtak:


Ringerike kommune vedtar vedlagte forslag til høringsuttalelse til rapporten «Et
NAV med muligheter - bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på
arbeidsmarkedet».



Saksframlegget m/vedlegg i denne sak følger høringsuttalelsen.

Innledning / bakgrunn
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre
brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet» ut på høring. Frist for
tilbakemeldinger til departementet er satt til 7. september.
Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte 20. mars 2014 en ekspertgruppe for å
gjennomgå NAV. Sluttrapporten må ses i sammenheng med delrapporten som
ekspertgruppen avga i september 2014. Delrapporten ga en beskrivelse av NAVs samlede
oppgavebredde og en bred drøfting av brukernes erfaringer og opplevelser med NAV
generelt.
Mandatet for gruppens arbeid var:
«Gjennomgang av NAV – mandat og organisering. Det settes ned en ekstern ekspertgruppe
som får i oppdrag å identifisere og forslå tiltak, vurdert opp mot hovedmålene i NAVreformen».

Beskrivelse av saken
Sluttrapporten «Et NAV med muligheter» (vedlagt) fremstår som en omfattende og god
rapport som identifiserer en rekke av utfordringene som NAV har. Den angir en retning for

NAV, og den gir felles grunnlag for avklaring av begreper, forbedringsbehov, forståelse og
felles kultur.
Ekspertgruppens forslag for utvikling av NAV-kontoret kan oppsummeres i fem
hovedpunkter (strategier):
1.
2.
3.
4.
5.

Rykke nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiver
Større lokal frihet til å tilpasse tjenester til brukernes behov
Mindre styring og mer ledelse
Økt oppmerksomhet på brukeren, ikke på system
Sikre kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse i møte med brukerne

I tillegg har gruppen lagt frem 44 enkeltforslag for å styrke NAV-kontorene (vedlagt).
Ekspertgruppens forslag er ikke uproblematiske for kommunen, som lett vil kunne oppleve
en rollekonflikt i forhold til:





Rollen som tjenesteprodusent
Rollen som utviklingsagent
Rollen som eier av attføringsbedriften «MENOVA AS»
Rollen som vertskommune for privat attføringsbedrift («ADAPTOR AS») samt flere
aktive og potensielle tiltaksarrangører.

Rådmannen har derfor konsultert daglig leder for MENOVA AS og NAV-Ringerike i
forhold til saksframlegget og innhentet uttalelser fra begge parter. Som det framgår er det en
viss saklig faglig uenighet, og begge uttalelser følger saken som vedlegg

Rådmannens vurdering
Rådmannen har valgt å kommentere de forslag som vil ha stor betydning for kommunens
innbyggere, sett fra kommunens synsvinkel. Vedlagt følger derfor en oversikt over samtlige
44 enkeltforslag, dersom man politisk ønsker å fokusere/kommentere enkelte av disse som
ikke dekkes av saksutredningen.
De problemstillinger som rapporten identifiserer er ikke ukjente for kommunen, og må
løses. Rådmannen er noe overrasket over at utvalgets forslag til løsninger i stor grad
fokuserer på «å ta tilbake» funksjoner som NAV gjennom reformarbeidet i hovedsak har
«outsourcet», og forslagene bringer dermed ikke nødvendigvis NAV videre, men kanskje
flere skritt tilbake.
Rådmannen er bekymret dersom en slik utvikling blir realisert. Arbeidsledigheten er økende
og bosettingen av flyktninger i kommunen er økende. I en slik situasjon er en usikkerhet
omkring NAVs framtidige organisering og funksjon noe av det siste vi trenger. Energien bør
nå konsentreres om å faktisk løse de problemer vi står ovenfor innenfor den organisasjonen
som er vedtatt.
Rådmannen anbefaler at de foreslåtte hovedstrategier støttes, og at kommunen gjør seg en
mening om organisering, disponering av tiltaksmidler, forhold til sykemeldte,

flyktningehåndtering, unge under utdanning, forenkling av systemer, arbeidslivssentrenes
tilhørighet samt kompetanseutvikling (jfr. vedlagte forslag til høringsuttalelse).

Vedlegg


Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på
arbeidsmarkedet» Sluttrapport fra ekspertgruppen, april 2015.
(https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2015/slutt
rapport-ekspertgruppen-nav_9.4.15.pdf)



Oversikt over sluttrapportens forslag til tiltak



Forslag til høringsuttalelse til «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større
handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet» fra Ringerike kommune.

Ringerike kommune, 06.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
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OVERSIKT OVER SLUTTRAPPORTENS FORSLAG TIL TILTAK
NAV- kontorene må få en tettere kontakt med arbeidsgiver og i større grad kontakte
arbeidsgiverne for å tilby tjenester knyttet til arbeid. God arbeidsmarkedskompetanse utvikles i
møte med arbeidsgivere, primært på arbeidsplassen. NAV må utnytte møter med arbeidsgiver til
relasjons- og kunnskapsbygging. Møter mellom arbeidsgivere og NAV er den viktigste kilde for
NAV til å styrke og vedlikeholde sin kunnskap om arbeidslivet.
Arbeidslivssenteret (ALS) må overføres til NAV-kontoret for å styrke NAVs samlede
markedsarbeid ut mot arbeidsgivere og sikre bedre koordinerte og mer helhetlige tjenester til
arbeidsgiver.
Ekspertgruppen foreslår at NAV får i oppdrag å sikre en nasjonal base med grunnlagsdata for
stillingsmarkedet. Grunndataene skal, som andre statlige grunnlagsdata, være tilgjengelig for
offentlige og private foretak. NAV skal ikke konkurrere med private tjenestetilbydere i utvikling
av arbeidsmarkedstjenester på nett.
NAV bør i større grad gjennomføre en aktiv formidlingsinnsats knyttet til arbeidssøkerne.
Formidlingsinnsatsen må understøttes av rekrutteringsinnsats ut mot arbeidsgivere.
Det må utvikles verktøy for kartlegging av brukernes ferdigheter og egenskaper utover
formalkompetanse og arbeidserfaring såkalt profilering. Arbeidsgiver vil da kunne søke etter
arbeidskraft (lyse ut stillinger) hos NAV med korresponderende krav til ferdigheter og egenskaper
slik at jobbmatcher kan gjøres på bakgrunn av langt mer informasjon enn tidligere.
NAV må selv gjennomføre en vesentlig del av tiltakene som innebærer oppfølging av
bruker/arbeidsgiver i ordinært arbeidsliv - arbeidsinkludering. NAV bør fortsatt kjøpe tiltak som
krever spesiell fagkompetanse eller tilrettelagte produksjonsmiljøer. Det må utarbeides en konkret
plan for hvorledes NAV-kontoret kan øke egenproduksjonen av oppfølging i ordinært arbeidsliv.
Summen av ulike styringsmekanismer og prosedyre- og dokumentasjonskrav som definerer NAVveileders oppgaver og oppgaveløsning må reduseres. Et betydelig omfang av interne prosesser,
bl.a. med utspring i lover, forskrifter, målstyring og prosedyrer begrenser NAV-veiledernes
handlingsrom. Kvaliteten i oppfølging er knyttet til møtene med bruker, hvor verdi skapes, ikke av
NAVs dokumenter.
Det stilles klare kompetansekrav til NAV-veileder som skal gjennomføre arbeids-evnevurderinger.
NAV må sikre at veilederne har denne kompetansen og tilstrekkelige ferdigheter.
Brukermedvirkningen og arbeidsperspektivet i arbeidsevnevurderingen må styrkes.
Arbeidsevnevurderinger skal primært rettes mot muligheter og begrensninger for arbeid og ikke
domineres av begrensninger av helseplager. Profilering bør inngå i arbeidsevnevurderingen.
NAV og øvrige myndigheter må tydeliggjøre hva ulike brukergrupper kan forvente av NAV, slik
at begrepet "oppfølging" og betydningen av ulike "servicegrupper" blir klart og forståelig for den
enkelte bruker.

Krav om aktiv arbeidssøking, dokumentasjon og evt. avstenging må formidles på en klarere måte.
NAV-kontoret må få mulighet til å benytte flere og mildere reaksjonsformer i en opptrapping av
sanksjoner overfor brukere som ikke følger opp sine forpliktelser. Det må utvikles felles regler for
avstengning av stønad.
Gjennomføre forsøk med sikte på å finne frem til mer kostnads- og formålseffektiv måter å være i
kontakt med arbeidssøkere slik at kontakten mellom veileder og den enkelte kan forsterkes.
Innføre en forenklet prosedyre for innvilgelse av arbeidsavklaringspenger dersom bruker kan
dokumentere at både arbeidsgiver bruker og sykmelder forventer at hun skal vende tilbake til sin
arbeidsgiver etter sykdomsforløpet.
NAV må komme tidligere i kontakt med arbeidsgiver og sykmeldte der det er sannsynlig at den
sykmeldte ikke vil kunne komme tilbake til arbeidsgivere igjen. I slike tilfeller bør NAV,
arbeidsgiver og arbeidstaker sammen med sykmelder vurdere behovet for arbeidsrettet oppfølging.
NAV må raskest mulig sikre konsekvent håndheving av kravet om arbeidsrelatert aktivitet innen 8
ukers sykefravær.
Ungdom bør være i utdanning ikke på arbeidsmarkedet! Opplæringstilbudet må videreutvikles slik
at en større del av elevene blir værende i skolen og ikke søker til NAV.
Som en forsøksordning, f.eks. i utvalgte fylker/regioner, bør aldersgrensen på 26 år for
utdanningstiltak senkes til 22 år for videregående opplæring.
For noen unge er livsoppholdsytelse i NAV et trekkplaster. Regjeringen bør vurdere
livsoppholdsytelsene til ungdom i kommende stortingsmeldinger om livslang læring og om
velferdsordningene.
Noen av NAVs brukere er i kontakt med eller under omsorg av barnevernet. Disse har ofte
krevende liv og behov for støtte og forutsigbare rammer. Det må etablere faste rutiner og en
tydelig ansvarsfordeling for overgangen fra barnevern til NAV. Samarbeidet må starte i god tid før
de fyller 18 år.
Ved mange NAV-kontor er innvandrere en brukergruppe med betydelige behov. NAV-kontorene
må sikres tilstrekkelig kompetanse slik at de kan bistå disse ut i arbeid. NAV Intro foreslås
integrert i NAV-kontorene. Kommunene må sikre at de innfrir sin forpliktelse til å gi innbyggerne
grunnleggende kompetanse, også overfor innvandrere uten utdanning.
Introduksjonsprogrammet må gjøres mer arbeidsrettet, deriblant gi mer arbeidsrelevant
kompetanse. NAV må bistå slik at deltakerne får en plan for arbeidsrettede aktiviteter allerede ved
oppstart.
Realkompetansevurdering og godkjenning av utenlandsk utdanning må gjennomføres som del av
introduksjonsprogrammet. Små kommuner anbefales sikre bedre kvalitet i
introduksjonsprogrammet gjennom samordning med andre kommuner.

En stor andel av brukerne med nedsatt arbeidsevne ansees i dag ikke å ha behov for arbeidsrettede
tiltak. For noen vil medisinsk behandling være tilstrekkelig. Andre har behov for arbeidsrettede
tiltak for å kunne komme tilbake i arbeid. Ekspertgruppen mener NAV i større grad må sikre
parallellitet mellom behandling og arbeidsrettede tiltak. Det er behov for en samlet gjennomgang
av ansvar, roller og gråsoner på arbeid/helseområdet for å sikre et godt og konsistent tilbud til
brukerne.
NAV-kontorene må bedre den individuelle tilpasning av kvalifiseringsprogrammet.
Ekspertgruppen er bekymret over tilbudet til de som ikke kan nyttiggjøre seg
kvalifiseringsprogrammet, og anbefaler at kommunen skal gi de svakeste NAV-kontorbrukerne
aktivitetstiltak.
NAV må utarbeide en konkret og forpliktende strategi for å ansette kvalifiserte personer med
nedsatt arbeidsevne i stillinger med oppgaver og krav tilpasset slik at stillingene kan kombineres
med (graderte) ytelser
NAV-kontorene må gis større frihet til å gi brukerne individuelt tilpassede tjenester og ha større
frihet til å bestemme hvordan tiltaksmidlene skal benyttes.
Både styring og rapportering må i større grad legge vekt på resultater for brukerne og mindre på
telling av gjennomførte aktiviteter. De to eierne av NAV-kontoret må få en likere forståelse av
utøvelsen av mål- og resultatstyring.
Kvalitetssikring og kontroll må flyttes fra prosedyrestyring og etterlevelse av dokumentasjonskrav
til evaluering av møtene med bruker og resultatene av møtene.
Det anbefales en felles tariffavtale for NAV. Ekspertgruppen mener ulike lønns- og arbeidsvilkår
utgjør unødige barrierer for å skape integrerte NAV-kontor. En felles tariffavtale vil gjøre det
enklere å utvikle en felles personalpolitikk for hele kontoret.
Evalueringer tyder på at læringsevnen på lokale NAV-kontorer er større under enhetlig enn under
todelt ledelse. NAV fylke og de aktuelle kommunene bør jobbe for at alle NAV-kontor på sikt
ledes av én leder.
Minimumsgarantien for NAV-kontor med færre enn 3 ansatte fra statlig side avvikles, slik at
Arbeids- og velferdsetaten kan disponere ressursene basert på behov.
Det må bli færre NAV-kontor med større kompetansemiljøer som kan jobbe ut mot arbeidsgiverne
og dekke naturlige arbeidsmarkedsområder.
I forbindelse med kommunereformen må arbeids- og velferdsetaten vurdere å slå sammen
fylkeskontorene til regionale enheter, med mål om flytte personellressurser ut til NAV-kontoret.
NAV-kontorets omgivelser må bli mer koordinert. Fylkesmannens ansvar for faglig råd og
veiledning flyttes til NAV fylke/region. Dette gir mer samlet, koordinert og konsistent rådgivning
til NAV-kontoret og fylkesmannens tilsyns og klagerolle blir klarere.

Ekspertgruppen støtter forslaget i Meld. St. 14 om å utrede nærmere om kommunenes ansvar når
det gjelder tiltaksinnsats knyttet til brukergrupper som står langt unna arbeid og har få muligheter
på arbeidsmarkedet bør utvides til å gjelde varig tilrettelagt arbeid/ varig tilrettelagt arbeid i
ordinær bedrift (VTA/VTO).
Det bør utarbeides et program for etterutdanning i samarbeid med universitets- og
høyskolesektoren, blant annet med sikte på å styrke kompetansen på særlig krevende oppgaver,
som for eksempel arbeidsevnevurderinger.
Sikre at NAV-kontorene har nødvendige ressurser til arbeidet med læring og innovasjon, og kan få
faglig støtte fra utviklings-/kompetanseenheter som etableres på fylkes/ regionalt nivå, i samarbeid
med utdannings- og forskningsinstitusjoner.
Etablere et lederprogram for ledere i NAV-kontoret, for eksempel inspirert av lederutdanningen
innenfor utdanning og helse, som kombinerer kompetanseutvikling i ledelse med relevant
fagkunnskap.
NAV bør bidra til mer forskning og evalueringer av tiltak og ulike prosjekter som iverksettes blant
annet ved i større grad å gjennomføre endringer og utprøvinger i kontrollerte former, i samarbeid
med forskningsmiljøer. Når NAV skal implementere nye tiltak eller tilbud, bør dette i størst mulig
grad følges med implementeringsforskning for å vurdere effekten av tiltakene.
Programforskningen på arbeids- og velferdsområdet i regi av Norges forskningsråd må bidra til
mer forskning knyttet til samordnings- og samarbeidsutfordringene i skjæringspunktet mellom
helsetjenester, Arbeids- og velferdsetaten og de arbeidsrettede tiltakene, blant annet for å sikre
helhetlige og effektivt brukerforløp som favner både helse- og arbeidsdimensjonene.
NAV må utvikles som lærende organisasjon i samarbeid mellom stat og kommune. Det må
utvikles informasjons- og læringssløyfer for formidling og implementering av kunnskap fra
forsøks- og utviklingsarbeid, både mellom NAV-kontor, og mellom nivåer i NAV.
Etter utvalgets oppfatning bør det etableres et forsknings- og utviklingsprogram med tydelig
mandat og tilstrekkelig ressurser for å sikre en profesjonell og enhetlig utvikling av tjenester som
favner både helse- og arbeidsdimensjonene for å sikre helhetlige og effektive brukerløp.
Arbeids- og sosialdepartementet og NAV/kommunesektoren må i ulike pågående prosesser
tydeliggjøre hvilken kompetanse NAV etterspør, med sikte på å påvirke innholdet i utdanningene
som fører til ansettelse i NAV, slik at disse i større grad enn i dag reflekterer kompetansebehovene
i NAV.

HØRINGSUTTALELSE TIL «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter,
større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet» fra Ringerike kommune.
Vedtatt i kommunestyret 27.8.2015
Det ligger et positivt engasjement bak ideen om å nedsette en ekspertgruppe for å gjennomgå
NAV, mandat og organisering, samt å identifisere og foreslå tiltak vurdert opp i mot
hovedmålene i NAV-reformen. Det er derfor med en viss undring man sitter igjen med en
følelse av «reversering av reformen» eller «omkamp i forhold til reformen» når man leser
sluttrapporten og vurdere de forslag til tiltak som der fremmes. Av 44 forslag til tiltak er de
aller fleste preget av et ønske om å komme tilbake til forhold som var rådende før reformen.
Dette toget har definitivt gått, og Ringerike kommune ønsker ikke at man ikke «tukler» for
mye med organisasjonen på nåværende tidspunkt. Justeringer må selvsagt foregå kontinuerlig,
men dagens situasjon, med økende ledighet og større flyktningestrømmer indikerer ikke at
tiden er moden for slike endringer som utvalget foreslår.
Ringerike kommune støtter hovedstrategiene i sluttrapporten, men vil få lov å kommentere
enkelte forslag til tiltak;


Den kanskje viktigste justering som er foreslått er å etablere en felles tariffavtale for
virksomheten. Den to-delte organisering (stat-kommune) av NAV har fra de fleste
hold vært oppfattet som en overgangsordning. Denne ordningen har overlevd seg selv.



Ringerike kommune vil støtte opp om forslaget om å gi NAV-kontorene større frihet
til å bestemme hvordan tiltaksmidlene skal benyttes innen egen region/kommune.
Virkningen av sentral styring på dette området kan i noe grad ses i vår region. Yngre
brukere av NAV skal prioriteres. Det betyr blant annet at eldre arbeidsledige kommer
bak i køen ved tildeling av arbeidsmarkedstiltak. Dette er uheldig lokalt på Ringerike,
da vi har en større gruppe eldre arbeidsledige med industriarbeiderbakgrunn, som nå
står uten arbeid.



Ringerike kommune støtter forslaget om at NAV må komme tidligere i kontakt med
arbeidsgiver og sykmeldte der det er sannsynlig at den sykmeldte ikke vil kunne
komme tilbake til arbeidsgiveren igjen. I slike tilfeller bør arbeidsgiver og arbeidstaker
sammen med sykmelder vurdere behovet for arbeidsrettet oppfølging. NAV må
raskest mulig sikre konsekvent håndheving av kravet om arbeidsrettet aktivitet innen 8
ukers sykefravær. Kommunestyret registrerer med tilfredshet at dette er et viktig
fagområde hvor NAV har satt stort fokus det siste året og allerede startet opp arbeidet.



Ringerike kommune støtter også utvalgets presiseringer i forhold til bosetting av
flyktninger. Introduksjonsprogrammet må gjøres mer arbeidsrettet, deriblant gi mer
arbeidsrelevant kompetanse. Realkompetansevurdering og godkjenning av utenlandsk
utdanning må gjennomføres som del av introduksjonsprogrammet. Små kommuner må

sikre bedre kvalitet i introduksjonsprogrammet gjennom samordning med andre
kommuner, slik Ringerike og Jevnaker kommune nå gjør.


Ringerike kommune deler oppfatningen at ungdom bør være i utdanning og ikke på
arbeidsmarkedet, men forslaget om å innføre en forsøksordning, f.eks. i utvalgte
fylker/regioner, ved at aldersgrensen på 26 år for utdanningstiltak senkes til 22 år for
videregående opplæring, støttes ikke. Vi vil da kunne oppleve ulike regler på hver side
av en fylkesgrense og man vil måtte operere med dobbelt sett av regler nasjonalt.
Dette er således et eksempel på mer styring og ikke mindre styring slik ekspertutvalget
anbefaler. Aldersgrensen var tidligere 22 år i Folketrygden og ble satt opp til 26 år
ettersom man politisk vurderte at naturlig skolealder var blitt høyere enn før. Dersom
dette har gitt uønskede konsekvenser for enkelte brukergrupper bør aldersgrensen
senkes nasjonalt.



Ringerike kommune vil støtte alle forslag til forenklinger av systemet. Som eksempel
en forenklet prosedyre for innvilgelse av arbeidsavklaringspenger dersom bruker kan
dokumentere at både arbeidsgiver bruker og sykmelder forventer at hun skal vende
tilbake til sin arbeidsgiver etter sykdomsforløpet. Dette vil styrke NAVs posisjon både
i forhold til bruker, næringsliv og helsevesen. En reduksjon av antall NAV-kontor vil
etter Ringerike kommunes syn også være riktig, men vil være avhengig av en betydelig
større fart i kommunereformen.



Ringerike kommune er skeptisk til å endre arbeidslivssentrenes tilhørighet. Partene i
arbeidslivet føler et sterkt eierforhold til Arbeidslivssentrene. Det er i dag for få
medarbeidere på Arbeidslivssenteret pr kommune til at en overføring vil ha effekt,
Slik overføring vil heller trolig føre til oppsmuldring av fagmiljø og spisskompetanse.



Ringerike kommune stiller seg også undrende til at utvalget velger å fokusere på
«profilering» som del av arbeidsevnevurderingen. Riktignok vil profilering synliggjøre
egenskaper som en arbeidsgiver etterspør, men en generell profilering vil trolig gi en
begrenset merverdi, er åpenbart i grenseland for NAVs samfunnsoppdrag og vil
utvilsomt ligge i en etisk gråsone.



Ringerike kommune støtter ikke uten videre tanken om å utvide VTA-ordningen i
ordinær bedrift til også å gjelde de som står langt unna arbeid, men har ingen
motforestillinger til at problemstillingen utredes.

Flere av forslagene vil nødvendigvis ligge langt fram i tid. Dette fordi den
kompetanseoppbygging som vil være nødvendig vil være tid- og ressurskrevende. I mange
tilfelle har enkelte NAV-kontorer ikke denne kompetansen i det hele tatt. Dagens regelverk
legger store begrensninger på den enkelte NAV-veileder, noe som antagelig har vært
nødvendig. De nye strategier betinger en kvalitetsøkning med stort handlingsrom for den
enkelte ansatte som må ha fullmakter til «å spille på» hele registeret av innsatsområder som

NAV rår over. Denne kompetansen finnes i dag hos de eksterne aktører som NAV benytter,
og ikke i hovedsak hos NAV selv. Kommunens holdning forsterkes av at NAV tidligere har
presentert en rekke kompetansestrategier (bl.a. innføring av sertifisering for kritiske
funksjoner og oppgaver), men foreløpig er det ikke gjort mye på dette området.
Ringerike kommunestyre er bekymret for at realisering av tiltakene over lang tid vil svekke
tilbudene til brukerne. Dette er en situasjon Norge ikke må manøvrere seg inn i med de
samfunnsmessige utfordringer vi i dag står ovenfor.

Innspill fra Menova til høringssvar fra Ringerike kommune til Vågeng-utvalgets rapport.
Menova sitt innspill retter seg mot de delene av rapporten som omhandler vårt arbeidsområde - få
personer med nedsatt arbeidsevne i jobb.
Feil medisin
Fra et praktisk ståsted i Ringeriksregionen er vi enig i utvalgets hovedkonklusjoner om at
arbeidsinkluderingsutfordringene er økende og at det er stort forbedringspotensial innen dette
arbeidet. Vi mener i imidlertid at den medisin som foreskrives, at Nav skal overta mye av
oppfølgingsarbeidet selv, er helt feil. Det vil ta lang tid og koste mye for Nav å bygge opp denne
kompetanse. En kompetanse som til stor grad finnes hos mange av Nav sine leverandører.
Stort potensial i bedre samarbeid
Vi opplever et ”lukket” Nav som i liten grad arbeider aktivt, strukturert og utviklende sammen med
oss, for å oppnå best mulig resultater. Rapporten angir at: Årsaken er frykt for å bli beskyldt for å gi
eksisterende kunder fordeler til neste anbudskonkurranse (side 131). Dette opplever vi å være en
gammeldags og byråkratisk måte å se på sine leverandører. Gjennom et samarbeid preget av
partnerskap, mener vi det er et betydelig potensial i å få bedre resultater.
Flertallet av våre deltagere er i eksterne bedrifter
Utvalget beskriver at et hovedproblem er at deltagerne hos attføringsbedriftene er i interne arenaer.
Vi kjenner oss slett ikke igjen i denne beskrivelsen. Deltakerne hos Menova i arbeidsrettede tiltak
gjør store deler av arbeidstreningen og oppfølgingen i eksterne bedrifter, og ikke internt hos oss. Vi
jobber hardt hver dag for å få flest mulig deltagere/jobbsøkere ut i ordinære bedrifter. I dag er under
1/3 enn av våre deltakere/jobbsøkere i tiltakene AB, APS og Avklaring til enhver tid inne på interne
treningsarenaer.
Praksisplasser og jobbmuligheter er suksessfaktor nummer 1
Vi synes ikke utvalget gir noen gode praktiske svar på hvordan vi skal få flere arbeidsgivere til å stille
med praksisplasser, helst med jobbmulighet, og gi de deltagere/jobbsøkere som er på tiltak en reell
mulighet til å bli vurdert til en stilling. Hele ”få folk i jobb bransjen”, inklusiv NAV, må bygge
rekruttering via denne bransjen, som en god, trygg og kostnadseffektiv rekrutteringskanal for
næringslivet og offentlig sektor. Dette krever felles arbeidssystematikk, bedre kompetanse, felles
budskap, og ikke minst langt bedre samarbeid og koordinering enn i dag.
I Ringeriksregionen er det 10 ulike aktører som ønsker dialog og samarbeid med virksomheter om
praksisplasser og jobbmuligheter. Dagens situasjon oppleves rotete, krevende og tjener ikke saken.
Skal NAV nå bli enda mer aktive, uten koordinering, vil situasjonen bli enda mer kaotisk. Det er viktig
å merke seg at NAV har et omdømme som gjør at mange bedrifter ikke har noen tiltro til NAV som
samarbeidspartner innen rekruttering. Det vil være uklokt å undervurdere denne faktoren.
NAV - sentrert rapport
Vi mener rapporten er alt for snever i sine vurderinger og tiltak i hvordan målene i
arbeidsmarkedspolitikken best kan nås. Vi oppfatter at Menova, gjennom sitt eierskap fra Ringerike
og Hole kommuner er en del av det offentlige og samfunnets system for å få personer ned nedsatt
arbeidsevne i jobb. Dette gjelder også de aller fleste andre attføringsbedrifter. Mye av kompetansen
utvalget etterlyser i NAV finnes allerede hos oss og våre bransjekollegaer. Dette gjelder kunnskap om
muligheter i arbeidsmarkedet, kjennskap til deltagerens/jobbsøkernes forutsetninger, muligheter

begrensninger og ønsker, og veiledningskompetanse overfor deltagere/jobbsøkere og arbeidsgiver.
Vi opplever å arbeide i grensesnittet mellom det offentlige og det private næringsliv. En posisjon som
er svært verdifull om man skal lykkes i å få folk i jobb.
NAV bør fokusere
NAV bør etter vår mening konsentrere seg om å gjennomføre gode arbeidsevnevurderinger,
gjennomføre gode anbudsprosesser, være en krevende men konstruktiv oppdragsgiver, sikre
nødvendig koordinering samt stimulere til deling av beste praksis og kompetanseutvikling mellom de
ulike aktørene i ”få folk i jobb bransjen”. Det kan ikke være riktig at Nav skal være bestiller,
kontrollør, utfører og konkurrent samtidig!

// NOTAT

Til: Rådmannen //
Fra: Bente Jansen //
Dato: 25.06.15

Høring - "Et NAV med muligheter"
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre
brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet» ut på høring. Frist for
tilbakemeldinger til departementet er satt til 7. september.
Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte 20. mars 2014 en ekspertgruppe for å gjennomgå
NAV. Sluttrapporten må ses i sammenheng med delrapporten som ekspertgruppen avga i
september 2014. Delrapporten ga en beskrivelse av NAVs samlede oppgavebredde og en bred
drøfting av brukernes erfaringer og opplevelser med NAV generelt.
Mandatet for gruppens arbeid var:
«Gjennomgang av NAV – mandat og organisering. Det settes ned en ekstern ekspertgruppe
som får i oppdrag å identifisere og forslå tiltak, vurdert opp mot hovedmålene i NAVreformen».
Ekspertgruppens forslag for utvikling av NAV-kontoret kan oppsummeres i fem
hovedpunkter (strategier):






Rykke nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiver
Større lokal frihet til å tilpasse tjenester til brukernes behov
Mindre styring og mer ledelse
Økt oppmerksomhet på brukeren, ikke på system
Sikre kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse i møte med brukerne

I tillegg har gruppen lagt frem 44 enkeltforslag for å styrke NAV-kontorene.

NAV RINGERIKE //
Postadresse: Postboks 98 // 3502 HØNEFOSS
Besøksadresse: Hønefoss Bru 3 // 3510 HØNEFOSS
Tel: 55 55 33 33 // Faks: 31 02 83 54
www.nav.no // nav.ringerike@nav.no

I dette notatet tar jeg opp det som jeg mener vil ha betydning for kommunens innbyggere sett
fra kommunens synsvinkel. Jeg legger likevel med alle de 44 enkeltforslagene og hvordan
NAV stiller seg til disse (eget vedlegg).
1. Hovedstrategi 1: Rykke nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiver


NAV- kontorene må få en tettere kontakt med arbeidsgiver og i større grad kontakte
arbeidsgiverne for å tilby tjenester knyttet til arbeid. God arbeidsmarkedskompetanse
utvikles i møte med arbeidsgivere, primært på arbeidsplassen. NAV må utnytte møter med
arbeidsgiver til relasjons- og kunnskapsbygging. Møter mellom arbeidsgivere og NAV er
den viktigste kilde for NAV til å styrke og vedlikeholde sin kunnskap om arbeidslivet.
Ekspertgruppen understreker at dersom NAV ikke kommer nærmere arbeidsmarkedet og
arbeidsgiverne og dersom NAV ikke har en bred kontaktflate mot næringslivet, vil NAVreformens mål om flere i arbeid neppe la seg realisere.

NAV Ringerike er helt enig i dette og har påbegynt arbeidet. Vi har blant annet prioritert to
hele stillinger som arbeider kun mot arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere. En utfordring
er å få med hele kontoret i den utadrettede tenkingen. NAV-veilederne må se brukerne med en
potensiell arbeidsgivers øyne. NAV-veileder kan da bedre hjelpe bruker med hvordan han
eller hun best møter arbeidslivets krav og forventninger. Det er først da NAV-veileder kan ha
håp om å endre krav og forventninger hos arbeidsgiver gjennom tilrettelegging, lønnstilskudd
eller oppfølging.


Arbeidslivssentrene må overføres til NAV-kontoret for å styrke NAVs samlede
markedsarbeid ut mot arbeidsgivere og sikre bedre koordinerte og mer helhetlige
tjenester til arbeidsgiver.

NAV Ringerike vil tro det er vanskelig å gjennomføre dette. Det er i dag for få medarbeidere
på Arbeidslivssenteret pr kommune til at en overføring vil ha effekt, den vil heller trolig føre
til oppsmuldring av fagmiljø og spisskompetanse.
2. Hovedstrategi 2: Større lokal frihet til å tilpasse tjenester til brukernes behov


NAV-kontorene må gis større frihet til å gi brukerne individuelt tilpassede tjenester og
ha større frihet til å bestemme hvordan tiltaksmidlene skal benyttes.

NAV støtter forslaget. Virkningen av sentral styring på dette området kan i noe grad ses i vår
region. Yngre brukere av NAV skal prioriteres. Det betyr blant annet at eldre arbeidsledige
kommer bak i køen ved tildeling av arbeidsmarkedstiltak. Dette er uheldig lokalt på
Ringerike, da vi har en større gruppe arbeidsledige med industriarbeiderbakgrunn som nå står
uten arbeid.



NAV må selv gjennomføre en vesentlig del av tiltakene som innebærer oppfølging av
bruker/arbeidsgiver i ordinært arbeidsliv- arbeidsinkludering. NAV bør fortsatt
kjøpetiltak som krever spesiell fagkompetanse eller tilrettelagte produksjonsmiljøer.
Det må utarbeides en konkret plan for hvorledes NAV-kontoret kan øke
egenproduksjonen av oppfølging i ordinært arbeidsliv.

NAV støtter dette forslaget fullt ut. Det er vesentlig at NAV selv gjennomfører egne
kjerneoppgaver som understøtter samfunnsoppdraget. Arbeidsrettet oppfølging(herunder
arbeidsinkludering og sykefraværsoppfølging) får størst effekt når det koples tett til de øvrige
innsatsområdene NAV rår over, eksempelvis arbeidsgiveroppfølging og markedsarbeid,
vilkårssetting og aktivitetskrav samt NAVs oppgaver i sosial- og velferdspolitikken. Når
enkeltelementer innenfor disse kjerneområdene outsources vil oppfølgingen bli fragmentert
og kostnadsdrivende. Økt egenproduksjon vil gi NAV en vesentlig større kontaktflate mot
arbeidsgiverne. Gjennom oppfølging av bruker ute i virksomhetene vil NAV-veilederne øke
sin kunnskap om arbeidslivet og til krav i ulike yrker. Det vil også bygge tettere relasjoner
mellom arbeidsgiver og NAV, og NAV vil få muligheten til å vise arbeidsgiver hva vi kan få
til. Dette vil over tid øke samhandlingen mellom NAV og arbeidsgiver på flere områder, for
eksempel når arbeidsgiver har behov for bistand til rekruttering.
Det pågår for tiden et prosjekt på dette området på fem NAV-kontor. Resultatene er gode,
flere brukere kommer i arbeid ved at NAV selv følger opp brukere ute hos arbeidsgivere.


NAV og øvrige myndigheter må tydeliggjøre hva ulike brukergrupper kan forvente av
NAV, slik at begrepet «oppfølging» og betydningen av ulike «servicegrupper» blir
klart og forståelig for den enkelte bruker.

NAV Ringerike er helt enig i dette. Forventninger til NAV er ofte mye større enn det som
ligger i styringsdokumenter for det lokale NAV-kontor.


Krav om aktiv arbeidssøking, dokumentasjon og eventuell avstenging må formidles på
en klarere måte.

NAV Ringerike støtter dette. Både NAV og bruker har krav til seg i en oppfølgingssak.
Brukerens plikter blir ofte oversett, både av bruker selv, presse og andre.
3. Hovedstrategi 3: Mindre styring og mer ledelse


Både styring og rapportering må i større grad legge vekt på resultater for brukerne og
mindre på telling av gjennomførte aktiviteter. De to eierne av NAV-kontoret må få en
likere forståelse av utøvelsen av mål- og resultatstyring.

Forslaget støttes. Pr i dag starter den uklare forståelsen av utøvelsen av mål- og resultatstyring
allerede på politisk/departementsnivå og tiltak bør derfor først initieres av
Finansdepartementet/DFØ, eksempelvis gjennom Statens økonomireglement som fastslår at målog resultatstyring er den primære styringsmetoden i offentlig forvaltning uten at denne er presist
definert der.



Det anbefales en felles tariffavtale for NAV. Ekspertgruppen mener ulike lønns- og
arbeidsvilkår utgjør unødige barrierer for å skape integrerte NAV-kontor. En felles
tariffavtale vil gjøre det enklere å utvikle en felles personalpolitikk for hele kontoret.

NAV Ringerike er enige i dette og ser at dette vil ha stor betydning for arbeidsmiljøet på
kontoret.


NAV-kontorets omgivelser må bli mer koordinert. Fylkesmannens ansvar for faglig råd og
veiledning flyttes til NAV fylke/region. Dette gir mer samlet, koordinert og konsistent
rådgivning til NAV-kontoret og fylkesmannens tilsyns og klagerolle blir klarere.

NAV Ringerike støtter også dette.


Ekspertgruppen støtter forslaget i Meld. St. 14 om å utrede nærmere om kommunenes
ansvar når det gjelder tiltaksinnsats knyttet til brukergrupper som står langt unna arbeid og
har få muligheter på arbeidsmarkedet bør utvides til å gjelde varig tilrettelagt arbeid/ varig
tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (VTA/VTO).

Forslaget støttes, men dette bør forutsette at statlige midler til VTA/VTO som overføres til
kommunene øremerkes slik at de ikke kan omprioriteres lokalt og at tiltak ikke legges ned uten at
dette er begrunnet i (manglende) behov i befolkningen.

4. Hovedstrategi 4: Økt oppmerksomhet på brukeren, ikke på system.


NAV må komme tidligere i kontakt med arbeidsgiver og sykmeldte der det er
sannsynlig at den sykmeldte ikke vil kunne komme tilbake til arbeidsgiveren igjen. I
slike tilfeller bør arbeidsgiver og arbeidstaker sammen med sykmelder vurdere
behovet for arbeidsrettet oppfølging. NAV må raskest mulig sikre konsekvent
håndheving av kravet om arbeidsrettet aktivitet innen 8 ukers sykefravær.

Dette er et viktig fagområde hvor NAV i Buskerud har satt stort fokus det siste året. Vi støtter
forslaget og har allerede startet opp arbeidet.


Ungdom bør være i utdanning, ikke på arbeidsmarkedet! Opplæringstilbudet må
videreutvikles slik at en større del av elevene blir værende i skolen og ikke søker til
NAV.

Dette støttes. Buskerud er med på forsøkene med NAV i videregående skole i Nedre Eiker
kommune og Drammen kommune. På Ringerike har vi et eget samarbeid som kalles «Aktiv
jobb i skolen» hvor vi møter ungdommene der de er. Kommunale tjenester som barnevern,
krisesenter, helsestasjon og NAV kommer ut på de videregående skolene og møter
ungdommene der. Det er svært viktig at unge i dag får utdannelse. Det er få steder i
arbeidslivet hvor det ikke kreves en spesiell kompetanse for å få jobb, spesielt fast jobb.


Noen av NAVs brukere er i kontakt med eller under omsorg av barnevernet. Disse har
ofte krevende liv og behov for støtte og forutsigbare rammer. Det må etableres faste
rutiner og en tydelig ansvarsfordeling for overgangen fra barnevern til NAV.
Samarbeidet må starte i god tid før de fyller 18 år.

Forslaget støttes, men det er uklart hvordan det bør gjennomføres selv om ekspertgruppen
primært peker på behovet for rutiner i barnevernet. Om dette skal utarbeides gjennom lokale
rutiner eller gjennom sentrale avtaler og rundskriv er uklart. Vi vil anbefale en enkel og
rammegivende instruks sentralt som åpner for lokale tilpasninger.


Introduksjonsprogrammet må gjøres mer arbeidsrettet, deriblant gi mer arbeidsrettet
kompetanse. NAV må bistå slik at deltakerne får en plan for arbeidsrettede aktiviteter
allerede ved oppstart.

Dette forslaget støttes helt og blir nødvendig å ha enda større fokus på nå som det kommer
flere flyktninger til Ringerike. Det må utarbeides rutiner og plan for dette arbeidet.


Realkompetansevurdering og godkjenning av utenlandsk utdanning må gjennomføres
som del av introduksjonsprogrammet.

NAV er helt enig i dette forslaget.


NAV-kontorene må bedre den individuelle tilpasning av kvalifiseringsprogrammet.
Ekspertgruppen er bekymret over tilbudet til de som ikke kan nyttiggjøre seg
kvalifiseringsprogrammet, og anbefaler at kommunen skal gi de svakeste NAVbrukerne aktivitetstiltak.

NAV er enig i forslaget og mener at dette i noe grad vil bli ivaretatt i Ringerike ved
opprettelse av tiltak i forbindelse med at aktivitetsplikt blir innført. Ved innføring av
aktivitetsplikt blir det viktig å sette i gang tiltak som har verdi for brukeren, slik at de kommer
videre i livet. Tiltakene skal i størst mulig grad være individuelt tilpasset den enkelte bruker.

