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Behandling:
Mona Bjørn (R) foreslo pva R og KrF:
Bystyret ber rådmannen ber rådmannen komme tilbake til bystyret med en egen sak om hvordan
Trondheim kommune kan dekke opp det udekte behovet for tiltaksplasser særlig med fokus på de
som står lengst unna arbeidslivet og ikke kan nyttiggjøre seg av Kvalifiseringsprogrammet som det er
i dag. Bystyre ber rådmannen å arbeide opp mot sentrale myndigheter for å øke antallet tiltaksplasser
og for å få tildelt flere tiltaksplasser til Trondheim kommune.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknader pva R og KrF:
1. Merknadsstillerne ser alvorlig på at ventetiden på tiltaksplasser har økt etter at NAV ikke
opprettet tilsvarende antall tiltaksplasser som ble lagt ned når Arbeid og Kompetanse ble slått
sammen med Stavne Gård KF.
2. Merknadsstillerne mener Sentralt Behandlingskontor for sluttbetaling og utbetaling av økonomisk
sosialhjelp bør legges ned og tjenesten tilbakeføres til de enkelte NAV-kontor. Dette vil minske
avstanden mellom beslutningstaker og den det gjelder og unngå dobbeltarbeid.
3. Merknadsstillerne er skeptisk til opprettelsen av en rekke spesialenheter og NAV forvaltning.
Det er en klar tendens til at sosialt arbeid blir erstattet med et utbetalingskontor. Brukere
opplever å bli kasteballer mellom enhetene. Det er en farlig utvikling når vedtak som avgjør
personers livssituasjon fattes uten kontakt med den det gjelder.
Votering: (79 medlemmer til stede).
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Bjørns forslag ble vedtatt mot 1 stemme (1FrP).
H, PP, V, DEM, FrP, SV sluttet seg til merknad 1 fra R og KrF, som dermed ble en
mindretallsmerknad (tilslutning fra 39 repr. av 79)
PP, DEM sluttet seg til merknad 2 fra R og KrF, som dermed ble en mindretallsmerknad.
PP, DEM sluttet seg til merknad 3 fra R og KrF, som dermed ble en mindretallsmerknad.
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Bystyret er tilfreds med at brukerundersøkelser viser en generell økning i tilfredshet med NAV
Trondheim sine tjenester fra 2009 til 2010.
Bystyret ber rådmannen sørge for at Oppfølgingstjenesten og NAV har et tett samarbeid.
Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak for å sikre at brukere som mottar tjenester både fra
NAV og andre kommunale tjeneste får et helhetlig tjenestetilbud.
Bystyret ber rådmannen sikre at brukerrådene har bredest mulig brukerrepresentasjon.
For øvrig tas rapporten til orientering.
Bystyret ber rådmannen ber rådmannen komme tilbake til bystyret med en egen sak om hvordan
Trondheim kommune kan dekke opp det udekte behovet for tiltaksplasser særlig med fokus på
de som står lengst unna arbeidslivet og ikke kan nyttiggjøre seg av Kvalifiseringsprogrammet
som det er i dag. Bystyre ber rådmannen å arbeide opp mot sentrale myndigheter for å øke
antallet tiltaksplasser og for å få tildelt flere tiltaksplasser til Trondheim kommune.
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