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Behandling:
Mona Bjørn (R) foreslo:
Alternativt forslag til innstillingens pkt 5:
De sosialfaglige ressursene videreføres i Stavne arbeid og kompetanse KF
Tillegg til innstillingen:
1. Bystyret garanterer at ingen skal miste sitt tilbud om tiltaksplasser i Trondheim kommune.
2. Trondheim kommune finansierer de tiltaksplassene som ikke finansieres av NAV ved en
sammenslåing av Stavne gård KF og Arbeid og Kompetanse
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknader pva R:
Merknad 1:
Bystyrets vedtak fra desember 2008 forutsetter at tiltak NAV ikke ønsker å kjøpe legges ned i løpet
av 2009. Grunnlaget for å få statlig finansiering av kommunale tiltaksplasser skulle vært kartlagt
grundigere forut for bystyrets vedtak og vedtaket er fatter på grunnlag av svært hypotetiske
forutsetninger når det gjelder NAVs antatte behov for kjøp av tiltaksplasser. En konsekvensanalyse
skulle vært gjort før saken ble behandlet i bystyret første gang i desember 2008.
Det har vært en underrapportering i sakens gang i forhold til konsekvensene av bystyrets vedtak fra
desember 2008, særlig med tanke på overtallighet og hvor mange deltakere som mister sitt tilbud.
I dag gir NAV ingen forhåndsgarantier om hvor de vil kjøpe tiltaksplasser. Når flere av disse
”lavterskeltiltakene” ved Arbeid og Kompetanse som er av stor betydning for sosialhjelpsmottakere
som står lengst unna arbeidsmarkedstiltak, og arbeidslivet for øvrig nå avvikles, vil dette medføre
alvorlige konsekvenser for de menneskene som trenger omfattende bistand for å mestre sitt eget liv.
Det er grunn til å tro at antall fattige vil øke i Trondheim og at avstanden til et meningsfylt liv blir større
for mange i en lang periode fram i tid.
Merknad 2:
Hovedgruppen av deltakere ved dagens AK og Stavne Gård KF har ofte sammensatte psykososiale
problematikk. For at Stavne Arbeid og Kompetanse KF skal kunne gi arbeidsmarkedstiltak til disse
er det av avgjørende betydning at de sosialfaglige ressursene videreføres i foretaket.
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Aage Borrmann (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG endring i innstillingens pkt 3:
Stavne arbeid og kompetanse KF blir kommunens hovedaktør innenfor drift av sysselsettingstiltak i
regi av NAV.
Votering:
Bjørns tilleggsforslag fikk 10 stemmer (3V, 3KrF, 3R, 1DEM) og falt
Innstillingen unntatt pkt 3 og 5 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 3 og Borrmanns forslag ble Borrmanns forslag
enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 5 og Bjørns forslag ble innstillingen vedtatt mot 4
stemmer (3R, 1DEM) avgitt for Bjørns forslag.
DEM sluttet seg til merknad 1 fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.
PP, DEM sluttet seg til merknad 2 fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.

VEDTAK:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Bystyret vedtar å slå sammen den del av Arbeid & Kompetanse som vedrører kommunalt
finansierte sysselsettingstiltak med Stavne Gård KF til et nytt samlet kommunalt foretak, med
virkning fra 15.08.09.
Det nye foretaket får navnet Stavne arbeid og kompetanse KF, og skal primært drive tiltak
som finansieres gjennom NAV.
Stavne arbeid og kompetanse KF blir kommunens hovedaktør innenfor drift av
sysselsettingstiltak i regi av NAV.
Gjenværende statlig og kommunalt finansierte avklarings- og oppfølgingstiltak i AK videreføres
ut året 2009, i påvente av revisjon av Oppfølgingstjenesten høsten 2009 og utredning fra en
arbeidsgruppe som skal se nærmere på styrking av avklaringsressursene ved NAV-kontorene.
Sosialfaglig kompetanse videreføres i sine nåværende enheter, i påvente av revisjon av
Oppfølgingstjenesten høsten 2009
Gjenbrukssentralen blir videreført ved AK til senest ut året 2009, i påvente av en utredning om
annen kommunal organisering høsten 2009.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes
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