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Melding om vedtak - Høringssvar - et NAV med muligheter 

Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 26.08.2015  

Vedtak til uttale: 

Askøy kommune gir høringsuttale som vist i saksutredning: 
 
Merknader til kapittel 1 

Askøy kommune mener at de tiltakene som er beskrevet som ikke er avhengig av at 

kommunereformen er gjennomført, bør tas fatt i straks.  Dette gjelder spesielt tiltak knyttet til 

myndiggjøring av de lokale NAV kontorene.   En komplett gjennomgang og forbedring av 

rapporterings- og styringssystemene hører med her.  Et mer myndig gjort Nav kontor vil i mye 

større grad enn i dag kunne utvikle NAV i samsvar med lokal brukersammensetning og lokalt 

næringsliv. 

Merknader til kapittel 7 

Askøy kommune mener at forslaget om å endre Arbeidslivssentrenes organisatoriske plassering 

er viktig å gjennomføre.  Et myndig gjort lokalt NAV kontor må også jobbe systemrettet i 

forhold til IA avtalens mål i sitt lokale ansvarsområde.  Kommuner på Askøy sin størrelse vil 

ikke ha utfordringer med å gjøre dette.  Dette vil styrke det lokale markedsarbeidet, gi en bedre 

samlet service til arbeidsgiverne lokalt og gi en bedret ressursutnyttelse. 

Forslaget om å endre regelverket slik at det kan gis utdanning som et attføringstiltak for unge 

med spesielt tilpasset innsats mener vi må tas fatt i straks. 

 

Merknader til kapittel 8 

Askøy kommune gir sin tilslutning til at det må sees på forholdet mellom attføringsbedriftene og 

NAV, og da spesielt NAV kontorene.  Askøy har gode erfaringer med attføringsbedriftenes 
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arbeid, og da spesielt vår lokale bedrift Trigger.  Det er store variasjoner mellom fungeringen og 

resultatene som gis av arbeidet som kjøpes inn av tiltaksbedriftene.  Det er viktig for 

samfunnsøkonomien som Askøy kommune er en del av, at arbeidet som kjøpes inn styres og 

følges opp av NAV.  Opplæring og avklaring i skjermet virksomhet mener vi klart bør ligge i 

bedrifter som er så velfungerende som Trigger. 

Resultatene så langt i kjerneoppgave forsøkene, samt NAV Askøys egne erfaringer med satsing 

på ungdomsgruppen, viser at det er positivt for den enkelte bruker at NAV kontorene har en 

viktig rolle når bruker skal avklares i eller ut i ordinær virksomhet.  Synergieffekten som 

kommer fra at NAV kontoret kjenner bruker og har ressurser til å følge opp er god 

samfunnsøkonomi.  Innenfor dagens rammer er det bare i begrenset grad mulig å følge opp 

brukerne ute i bedrift.  NAV Askøy har satset sterkt på oppfølging av ungdom og kan vise til 

mye bedre resultater her enn for de brukere som per i dag ikke satses spesielt på.  Askøy 

kommune mener at det må bli større mulighet for NAV kontorene til å følge opp egne brukere i 

ordinær virksomhet.   Brukerne vil da i større grad få et tilbud utformet lokalt og tilpasset både 

brukerne og det arbeidsmarkedet de skal forholde seg til. 

Ekspertutvalget foreslår å legge ansvaret for VTA til kommunene.  Askøy kommune har gode 

erfaringer med dagens ordning.  VTA i skjermet virksomhet har en stor verdi når det fungerer 

som det skal, både i det å gi viktig arbeidsinnhold og sosialt fellesskap til en viktig brukergruppe.  

Når tiltaksbedrifter, kommune og NAV arbeider sammen gir det gode løsninger. 

Dersom det legges opp til en dreining fra VTA i skjermet virksomhet til flere VTA plasser i 

ordinær virksomhet vil kommunene kunne håndtere dette.  Askøy kommune har i dag selv 

oppfølging av VTA i et eget tiltak internt i kommunen, i tillegg til tilbudet som gis gjennom 

Trigger.  Askøy kommune er også i denne sammenheng av en slik størrelse at vi vil kunne 

håndtere administreringen av VTA.  Usikkerheten knyttes til finansieringen av VTA.  Askøy 

kommune mener at VTA plasser er av så stor viktighet at å legge ansvaret for dette inn 

kommunenes ramme ser vi på som en risiko gitt kommunenes ulike utgangspunkt.   

 

 
 
Med hilsen  
 
             
Else Gammelsrød  
leder politisk sekretariat  
 Kristin Ådlandsvik 
 konsulent 
    
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 
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Utvalg for oppvekst og levekår 92/15 26.08.2015 

 
Saksbehandler:  Helga Beate Torgersen Arkivsaknr.: 2015/2769-6 
 

Møtebehandling i Utvalg for oppvekst og levekår - 26.08.2015  

Vedtak: 

Askøy kommune gir høringsuttale som vist i saksutredning. 

 

Behandling: 
 

Leder NAV Askøy Helga Torgersen møtte. 

Leder Lill-Harriet Andreassen (KrF) foreslo rådmannens innstilling: 

Askøy kommune gir høringsuttale som vist i saksutredning. 

 
 

Avstemming: 

Leder Lill-Harriet Andreassens forslag:   Enstemmig. 
 
 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Askøy kommune gir høringsuttale som vist i saksutredning. 
 
 
 
 



SAMMENDRAG 

Regjeringen har sendt rapport om fremtidig NAV – se lenke 
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2015/sluttrapport-

ekspertgruppen-nav_9.4.15.pdf 

 
Høringsfrist er 7. september 2015. 

Avgjøres av: UOL 

 

Behandles i følgende utvalg: UOL 

 
 
 
Saksopplysninger: 
Askøy kommune viser til høringsbrev ref. 15/1458 om rapporten «Et NAV med muligheter.  

Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet» og vil benytte 

anledningen til å komme med noen kommentarer. 

Innledningsvis vil vi bemerke at rapporten  sin beskrivelse av NAV, og da spesielt av NAV 

kontorene,  beskriver en virkelighet som er gjenkjennbar.   Utvalget legger frem over 40 

konkrete tiltak, hvor de fleste etter Askøy kommunes mening bør gjennomføres.  Askøy 

kommune er også i hovedsak enig i KS sitt høringssvar. Se lenke: 

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/nav/horingssvar-et-nav-med-muligheter1/ 

 

Vurdering: 

Askøy kommune gir følgende uttale: 

Merknader til kapittel 1 

Askøy kommune mener at de tiltakene som er beskrevet som ikke er avhengig av at 

kommunereformen er gjennomført, bør tas fatt i straks.  Dette gjelder spesielt tiltak knyttet til 

myndiggjøring av de lokale NAV kontorene.   En komplett gjennomgang og forbedring av 

rapporterings- og styringssystemene hører med her.  Et mer myndig gjort Nav kontor vil i mye 

større grad enn i dag kunne utvikle NAV i samsvar med lokal brukersammensetning og lokalt 

næringsliv. 

Merknader til kapittel 7 

Askøy kommune mener at forslaget om å endre Arbeidslivssentrenes organisatoriske plassering 

er viktig å gjennomføre.  Et myndig gjort lokalt NAV kontor må også jobbe systemrettet i 

forhold til IA avtalens mål i sitt lokale ansvarsområde.  Kommuner på Askøy sin størrelse vil 

ikke ha utfordringer med å gjøre dette.  Dette vil styrke det lokale markedsarbeidet, gi en bedre 

samlet service til arbeidsgiverne lokalt og gi en bedret ressursutnyttelse. 

Forslaget om å endre regelverket slik at det kan gis utdanning som et attføringstiltak for unge 

med spesielt tilpasset innsats mener vi må tas fatt i straks. 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2015/sluttrapport-ekspertgruppen-nav_9.4.15.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2015/sluttrapport-ekspertgruppen-nav_9.4.15.pdf
http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/nav/horingssvar-et-nav-med-muligheter1/


Merknader til kapittel 8 

Askøy kommune gir sin tilslutning til at det må sees på forholdet mellom attføringsbedriftene og 

NAV, og da spesielt NAV kontorene.  Askøy har gode erfaringer med attføringsbedriftenes 

arbeid, og da spesielt vår lokale bedrift Trigger.  Det er store variasjoner mellom fungeringen og 

resultatene som gis av arbeidet som kjøpes inn av tiltaksbedriftene.  Det er viktig for 

samfunnsøkonomien som Askøy kommune er en del av, at arbeidet som kjøpes inn styres og 

følges opp av NAV.  Opplæring og avklaring i skjermet virksomhet mener vi klart bør ligge i 

bedrifter som er så velfungerende som Trigger. 

Resultatene så langt i kjerneoppgave forsøkene, samt NAV Askøys egne erfaringer med satsing 

på ungdomsgruppen, viser at det er positivt for den enkelte bruker at NAV kontorene har en 

viktig rolle når bruker skal avklares i eller ut i ordinær virksomhet.  Synergieffekten som 

kommer fra at NAV kontoret kjenner bruker og har ressurser til å følge opp er god 

samfunnsøkonomi.  Innenfor dagens rammer er det bare i begrenset grad mulig å følge opp 

brukerne ute i bedrift.  NAV Askøy har satset sterkt på oppfølging av ungdom og kan vise til 

mye bedre resultater her enn for de brukere som per i dag ikke satses spesielt på.  Askøy 

kommune mener at det må bli større mulighet for NAV kontorene til å følge opp egne brukere i 

ordinær virksomhet.   Brukerne vil da i større grad få et tilbud utformet lokalt og tilpasset både 

brukerne og det arbeidsmarkedet de skal forholde seg til. 

Ekspertutvalget foreslår å legge ansvaret for VTA til kommunene.  Askøy kommune har gode 

erfaringer med dagens ordning.  VTA i skjermet virksomhet har en stor verdi når det fungerer 

som det skal, både i det å gi viktig arbeidsinnhold og sosialt fellesskap til en viktig 

brukergruppe.  Når tiltaksbedrifter, kommune og NAV arbeider sammen gir det gode løsninger. 

Dersom det legges opp til en dreining fra VTA i skjermet virksomhet til flere VTA plasser i 

ordinær virksomhet vil kommunene kunne håndtere dette.  Askøy kommune har i dag selv 

oppfølging av VTA i et eget tiltak internt i kommunen, i tillegg til tilbudet som gis gjennom 

Trigger.  Askøy kommune er også i denne sammenheng av en slik størrelse at vi vil kunne 

håndtere administreringen av VTA.  Usikkerheten knyttes til finansieringen av VTA.  Askøy 

kommune mener at VTA plasser er av så stor viktighet at å legge ansvaret for dette inn 

kommunenes ramme ser vi på som en risiko gitt kommunenes ulike utgangspunkt.   

 

 

 

 

 

 

 

Kleppestø, 17.08.2015 

 

 

 

Odd Magne Utkilen Torgeir Sæter 

Rådmann Kommunalsjef 

 

 



Rett utskrift 27.08.2015 

 

Kristin Ådlandsvik 
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