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FORSTUDIE TIL PROSJEKTET "ALNAAKTIV" – ET SAMARBEID
MELLOM BYDEL ALNA OG KAREA OSLO KF
Sammendrag:
Bydelsdirektøren legger fram sak om avsluttet forstudie og inngått samarbeid mellom Bydel Alna
og KAREA Oslo KF om raskere og effektiv avklaring av arbeidsevne samt økt sysselsetting for
den enkelte sosialklient. På sikt ønsker en å inngå et partnerskap for å utnytte felles ressurser i
KAREA og Bydel Alna for å få flere ut i arbeid. Satsningen er omtalt i bydelsdirektørens forslag
til budsjett 2015.
Saksframstilling:
Bydel Alna vil i årene som kommer stå overfor store utfordringer. De økonomiske forutsetningene
i bydelen i økonomiplanperioden tilsier at bydelen må redusere aktivitetsnivået totalt med om lag
85 mill. kroner frem mot 2017. Endret virkemiddelbruk og styringssignaler fra staten medfører
imidlertid økte sosialutgifter i bydelen. Dette forsterker behov for å iverksette tiltak som kan bedre
kvaliteten på tiltak for kvalifisering og avklaring til arbeid.
Om lag 330 personer i Bydel Alna har økonomisk sosialhjelp som sin hovedinntekt. Det er lite
omløp i denne gruppen. NAVs intensjon om å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad har
ikke lykkes. Mange blir gående i lang tid på stønad uten oppfølging og tiltak. Behov for å finne
nye relevante tiltak som kan møte denne utfordringen er også aktualisert med innføring av
aktivitetskrav for sosialklienter.
Bydelen sitter på betydelige ressurser (tjenestesteder, arbeidsoppgaver, utstyr, arealer) gjennom
vårt tjenesteapparat som i større grad kan sees som en ressurs inn mot NAV Alnas portefølje av
brukere. Bydelen har imidlertid behov for å inngå strategiske partnerskap med aktører med
kompetanse til å utnytte disse ressursene og utvikle strukturerte og dokumenterte
kvalifiseringsløp. NAV-kontoret mangler blant annet gode og nære arenaer til bruk for avklaring
og vurdering av brukernes arbeidsevne.
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Bydel Alna har derfor inngått et samarbeid med KAREA Oslo KF om et prosjekt for å få til økt
sysselsetting og kvalifisering for arbeidsmarkedet. KAREA Oslo KF og arbeidsmarkedsbedriften
AS Varbas blir til ett og nytt AS f.o.m. 01.01.2015, jf. bystyrets vedtak av 12.11.2014 sak 313.
Det nye selskapet vil blant annet være bedre rustet til å bruke det ordinære arbeidslivet for
jobbavklaring og -formidling av deltakere.
Mål for prosjektet er å:
1. utvikle strukturerte løp med god veiledning og tilstrekkelig systematikk og progresjon som
gir merverdi for:
o deltakers vei til arbeid
o avklaring av NAV-sak
2. utvikle praksisalternativer/arenaer til bruk i saker med aktivitetskrav
3. redusere antall sosialhjelpsmottakere med 20 prosent
Den første fasen av prosjektet (forstudiefasen) er gjennomført i tråd med prosjektoppdrag, og det
foreligger en sluttrapport.
Neste fase i prosjektet skal være en pilotering. Som pilotens oppstart planlegges 1. januar 2015.
Tidsrommet ultimo november-medio desember 2014 foreslås brukt til detaljplanlegging av
piloteringen.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsutvalget tar sluttrapport fra forstudien til orientering.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Vedlegg:
1. Prosjektoppdrag: Praksis som virker – bedre utnyttelse av den enkeltes ressurser og bidra
til færre sosialhjelpsmottakere
2. «Alnaaktiv» - sluttrapport fra forstudie

