Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

034
2014/1302 -10268/2015
Gustav Skretting
10.03.2015

Saksframlegg
Konsekvenser vedr. nedleggelse av servicegruppa
Utv.saksnr
19/15

Utvalg
Tjenesteutvalget

Møtedato
15.04.2015

36/15

Formannskapet

22.04.2015

Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget tar saken til oreintering..

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.04.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget tar saken til orientering.
Repr. Christian Eikeland (Frp) og repr. Jørund Try (Sp) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget er bekymret for at brukere av servicegruppen ikke vil ha et tilbud å gå til ved
nedleggelsen i november. Tjenesteutvalget ber om at det fortsatt gis et tilbud til denne brukergruppen
og vil komme tilbake til finansieringen i budsjettet.
Repr. Aslaug Bakke (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til økonomiseminaret i juni 2015. Konsekvensen av ny lov om arbeidsplikt for sosialhjelp
fra 1. juli 2015 krever også at det må etableres oppmøtested for å kunne trekkes i stønad. Uten dette,
øker sosialhjelp fra 1. juli.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Utsettelsesforslaget falt med 3 (SV, AP) mot 6 stemmer
 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslaget fra Frp og Sp enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tjenesteutvalget tar saken til orientering. Tjenesteutvalget er bekymret for at brukere av
servicegruppen ikke vil ha et tilbud å gå til ved nedleggelsen i november. Tjenesteutvalget ber om at
det fortsatt gis et tilbud til denne brukergruppen og vil komme tilbake til finansieringen i budsjettet

Bakgrunn for saken:
Tjenesteutvalget vedtok i møte den 11.02.15 følgende:
Tjenesteutvalget ber om en sak der konsekvensene av nedleggelse av servicegruppen
belyses.
Saksutredning:
I budsjettet for 2015, ble det foretatt innstramminger i bevilgning til servicegruppa med i alt kr
500.000. Dersom servicegruppa skal fortsette utover, vil årskostnaden være ca. kr 600.000.
Det er laget en oversikt over antall personer som har vært innom servicegruppa i løpet av året,
med maks ca. 10 samtidige personer. Oppmøte har ofte vært 1/3 av de som er innmeldt i
gruppa.

Oversikten viser antall som har vært i gruppa gjennom ett år. Av de 5 som er opplyst å ha gått ut i jobb
i 2013, har dette holdt i en kort periode, før de har falt tilbake til sosialhjelp eller andre NAV-ytelser.
Som ledd i arbeidet med å få sosialmottakere ut i jobb, er som kjent iverksatt tiltaket «arbeid for
sosialhjelp», med ca. 20 deltakere i de kommunale enhetene. Det er etablert egen arbeidsgruppe m.
arbeidsleder for ca.10 brukere når det gjelder arbeid for ingeniørvesen og eiendomsenhet. Dette er
personer som det arbeides aktivt i forhold til å få ut i videre jobb og utdanning. I denne gruppen har det
vært lagt vekt på at det skal være helt rusfritt, og dette betyr mye for å få brukere videre i annen jobb
osv.
I løpet av 2014 har det vært 26 deltakere tilknyttet tiltaket på-an-igjen i kvalifiseringsenheten. I økende
grad har deltakere utfordringer innenfor psykisk helse og noe mer rusproblematikk enn tidligere. Flere
har også fått innvilget AAP (arbeidsavklaringspenger). Dette på bakgrunn av kartlegging av
arbeidskapasitet og samarbeid med fagpersoner innen psykisk og fysisk helse.

Når det gjelder servicegruppa, har det p.g.a. rusproblematikk vært mange som har vært «til og fra»
tiltaket, og fagtjenesten vurderer at tiltaket ikke har gitt den effekt som kunne vært ønskelig. De
brukere som ellers i fremtiden ville kunnet være deltakere i en servicegruppe og viser «rusfrihet», vil
kunne delta i tiltaket «arbeid for sosialhjelp» evt. også i prosjektet i kvalifiseringsenheten. De som er i
aktiv rus vil bli fulgt opp av det boligsosiale teamet samt ruskonsulent. Kommunen er i tillegg i ferd
med å få på plass et forsterket botilbud til enkelte av disse brukerne som blant annet finansieres med
tilskuddsmidler. Målet med disse tiltakene er å få motivert brukerne til å bli rusfrie, slik at de kan
komme seg videre. Kristiansand kommune har nå vedtatt å utvide kapasitetene ved Jegerberg gård.
Søgne kommune har som kjent sluttet seg til avtalen om disponering av plasser ved Jegersberg, og har
hatt 2 brukere som har kommet seg godt videre etter opphold og det vil fortløpende bli vurdert om nye
kandidater kan være aktuelle for dette behandlingsopplegget. Kommunen benytter også private aktører
ved behov.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader til saken.

