Praksispass og språkpraksis

Utfordringer
•

Privat næringsliv er flinke å tilby arbeidspraksis, men i noen bransjer er
det uaktuelt pga. reduksjon i aktivitet

•

Nye regler om aktivitetsplikt stiller høyere krav til NAV-kontoret om å
tilpasse aktiviteten, må være meningsfylt

•

Prosessen med å formidle plassene mot kommunen kunne vært bedre.

•

NAV har for dårlig oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som er aktuelle
i ulike avdelinger og hvem som er ansvarlig leder

•

NAV kjenner ikke alltid til evt. krav som stilles, eks. politiattest,
førerkort, sertifikater.

•

Personavhengig om vi får tilgang til avdelingen/arbeidsoppgavene
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Forslag til ny koordinering av plassene
NAV tar på seg å koordinere følgende typer praksisplasser:
-

Arbeidspraksis for arbeidssøkere

-

Aktivitetsplass gjennom lov om sosiale tjenester i NAV
(«jobb for sosialhjelp» eller «sysling»)

-

Språkpraksis gjennom introduksjonsprogram
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Fordel for kommunale avdelinger

• NAV holder oversikt over hvor det er ledige plasser og

formidler kontakt.
• Færre irrelevante forespørsler om kandidater som ikke

passer.
• NAV gir tilretteleggingsgaranti med navn, epost og

telefonnummer til kandidatens veileder
• NAV har bedre oversikt og unngår henvendelser når

plassen er «brukt».
• Klare og tydelige rutiner for inngåelse, oppfølging og

avslutning av praksisplassen.
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Hvordan fungerer det i praksis?
Gjesdal kommune
Revidert
04.05.2015

TOTALOVERSIKT TILTAKSPLASSER I GJESDAL KOMMUNE

Ant. Plasser Avdeling

arbeidssted

leder

tlf leder

2

X Sjukeheim

sykehjem for mennesker med demens.
Arbeidsoppgaver vil bestå i å legge til rette for måltider
og generelle huslige sysler. Stuevakt vil også
Rehabveien 4, 4330 Ålgård Anne Hansen
forekomme. Ikke tungt arbeide.

1

Rehab. …

Rehabiliteringsavdeling. Arbeidsoppgaver er stuevakt
Blabla 14, Oltedal
og tilrettelegging i måltider. Generelle oppgaver

Berit Hansen

99299222

1

X bofellesskap

Bofelleskap for mennesker med utfordrende atferd.
Aktivisering og huslige sysler. Ansatte må ha en
robust karakter.

Detteveien 4, Ålgård

Lise Olsen

41555444

1

adm helse og sosial

Kaffekoking, rydding og andre hjelpeoppgaver.

Detteveien 4, Ålgård

Anne Fagermo

99299222

1

XY barnehage

Detteveien 4, Ålgård

Egil Olsen

41555444

1

vaskeriet A sjukeheim

Detteveien 4, Ålgård

Anne Hansen

99299222

1

kjøkkenet B sjukeheim

Oppvask og oppgaver i kantine. Legge på fat og andre
Detteveien 4, Ålgård
oppgaver i kjøkken.

Berit Hansen

41555444

vaktmester

Forefallent arbeide, håndtering av papp og plast.
Rydding og soping. Oppgaver sammen med annen
vaktmester osv

Lise Olsen

99299222

1
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email

anne.hansen@gjesdal
41555444 .kommune.no

Andre forhold
Min.lengde (politiattest/spesialutstyr)

politiattest

12 mnd

datakyndig

politiattest, må være motivert

For mindre motiverte
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Kommunens tiltaksplasser

 Praksisplasser opprettet av kommunen som NAV kan

nyttiggjøre seg av
 Hver av plassene er pålagt avdelingene og de kan ikke

nekte å ta inn personer så lenge det er ledig
 Plassene er forbeholdt NAV Rennesøy. De er opprettet for

å sikre aktivitet som igjen skal føre til arbeid.
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Hvordan skille mellom plassene?
Aktivitetsplass:
Brukes hovedsakelig for å sikre at bruker er i aktivitet. Målet
er å se at bruker klarer å møte opp. Som regel fulltid, men
kan variere ved helseutfordringer.
Arbeidspraksis
En praksisplass skal ha et definert yrkesmål med en
aktivitetsplan som viser veien mot et målet. Som regel fulltid.
Språkpraksis
Er en del av norskopplæringen. Oftest i kombinasjon med
språkopplæring, praksis f.eks. to dager i uken. Følges opp av
flyktningekonsulent.
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Oppmøte
• Hovedregel er at arbeidsgiver sender en epost ved

manglende oppmøte. Ved behov kan oppmøteskjema
leveres ut.
• Økonomisk kompensasjon for arbeidsgiver:

Språkpraksis og aktivitesplass gir ingen ytelser.
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Økonomi
 Arbeidspraksis kan gi ytelser som avtales (mentor, tilskudd

kr. 1400, ev. høy sats ved stort oppfølgingsbehov, avtales
ved inngåelse ut fra brukers forutsetninger og behov).
 Deltaker i praksisplass (uten dagpenger) vil få ca. kr. 8000 i

måneden i tiltakspenger fra NAV.
 Eksempel:

Om 10 deltakere som har sosialhjelp som eneste ytelse går
over på tiltakspenger vil kommunen spare 960.000 kr i direkte
sosiale kostnader pr. år.
I tillegg vil kommunen få kr. 168.000 i tiltakspenger.
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Ved opprettelse av 25 tiltaksplasser forventes det:

• 350 000 i inntekter på tiltakspenger
• 1 500 000 i reduserte utbetalinger i sosiale kostnader
• + fremtidige inntekter som lønnsmottaker

• Deltaker får referanse, arbeidserfaring, bedre helse og blir

dermed mer attraktiv på det ordinære arb.marked.
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Forventning
• I Hå har politikerne gjort vedtak om 52 plasser pluss

teknisk avdeling, men har ikke inkludert
språkpraksisplasser.
• NAV Gjesdal har fått vedtak om 54 praksisplasser
• NAV Rennesøy har som mål å få 25 plasser i kommunen.

Tar dere utfordringen?
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