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Videreføring av ungdomsteamet ved Nav Ås
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Rådmannens innstilling:
Det opprettes en 100 % veilederstilling ved Nav Ås tilknyttet ungdomsteamet.
Stillingen finansieres av omdisponerte ressurser innenfor enhetens budsjettramme.
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
I forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling i desember 2013 (K sak
80/13) kom det politiske signaler om at man skulle søke å videreføre ungdomsteamet
ved Nav Ås, etter at prosjektperioden gikk ut.
Rådmannen fremmet i den sammenheng en innsparingssak i hovedutvalg for helse
og sosial i februar 2014 (U sak 3/14), hvor dette ble tatt hensyn til. Hovedutvalget
vedtok dette enstemmig.
Videreføring av teamet fordrer at kommunen oppretter en veilederhjemmel ved Nav
Ås. Delegasjonsreglementet sier at det kun er kommunestyret som kan opprette
hjemler i Ås kommune, derav denne sak.

Fakta i saken:
NAV Ås har i samarbeid med Ås kommune gjennomført et prosjekttil forebygging av
barne- og ungdomsfattigdom. I løpet av prosjektperioden ble Ungdomsteamet ved
NAV Ås etablert.

Både Ås kommune og NAV har ungdom som en prioritert gruppe, og i NAVs strategi
inngår målet om at ungdom skal gis mulighet for å komme i arbeid.
Unge under 25 år som henvender seg til NAV Ås tilbys samtale på dagen for
henvendelse, eventuelt første virkedag etter. Ungdommen tilbys så tett oppfølging
som behovet tilsier, og etablerer kontakt med andre tjenester ved behov.

Ungdomsteamet tilbyr et lavterskel-tiltak rettet mot ungdom, med målet å gi alle unge
som henvender seg et tilbud om:

Opplæring
Arbeid
Aktivitet

Pårørende kan også henvende seg på vegne av sine unge og få veiledning,
eventuelt også delta i samtale dersom deres ungdom ønsker det.
Ungdomsteamet kan informere om arbeidsmarkedet, og knytte kontakt med
arbeidsgivere, helsestasjonen, Oppfølgingstjenesten, psykolog og andre, ut fra
behov.

Ungdomsteamet har etablert skriftlige samarbeidsrutiner mellom NAV og
Oppfølgingstjenesten (OT), barnevernet, og Enhet for rus og psykisk helse. I tillegg
samarbeider de med videregående skole i Ås, NAV Akershus og andre kommunale
og statlige tjenester. Ungdomsteamet er representert i Ås kommunes tverrfaglige
team med målgruppe barn og unge; Positivt oppvekstmiljø.

Det vises ellers til vedlagt sluttrapport for ungdomsteametved Nav Ås.

Vurdering:
Prosjektperioden for ungdomsteamet ved Nav Ås gikk ut 31.12.2013. Teamet kan
vise til meget gode resultater og et viktig virkemiddel i fattigdomsbekjempelsen i Ås
kommune.
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I forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling i desember 201 3 (K sak
80/1 3) kom det politiske signaler om at man skulle søke å videreføre ungdomsteamet
ved Nav Ås etter at prosjektperioden gikk ut.

Rådmannen fremmet i den sammenheng en innsparingssak i hovedutvalg for helse
og sosial i februar 2014 (U sak 3/1 4), hvor dette ble tatt hensyn til.
Hovedutvalget vedtok dette enstemmig. I tillegg ble prosjektrapporten for
ungdomsteamet ved Nav Ås tatt til orientering. (U sak 5/1 4)

Økonomiske konsekvenser:
Hjemmelen finansieres ved ombudsjetterte sosialhjelpsmidler, slik at det finansieres
innenfor totalrammen til Nav Ås.

Alternativer:
Ikke videreføre ungdomsteamet ved Nav Ås.

Konklusjon med begrunnelse:
Det vises til vedlagt sluttrapport for ungdomsteamet ved Nav Ås.

Ungdomsteamet kan vise til gode resultater, og rådmannen konkluderer med at
ungdomsteamet er et godt –og viktig virkemiddel i forebygging av barne- og
ungdomsfattigdom i Ås kommune.

Rådmannen anbefaler at hjemmelen som veileder ved Nav Ås / ungdomsteamet
opprettes, slik at ungdomsteamet videreføres og går dermed over i ordinær drift ved
Nav Ås, Ås kommune.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart


