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Søknad om utlysning av stilling som veileder Nav

Rådmannens forslag til vedtak:
Alt. 1. Stillingen vedtas lyst ut.
Alt. 2. Stillingen vedtas å settes vakant.

Vedlegg
1

Utlysningstekst veileder NAV

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtak i møte 12.12.19 sak 108/19 og 04.02.20 sak 1/20.

Vurdering:
Følgende stilling ønskes lyst ut: Veileder i 40% stilling, NAV Gildeskål.
Lønnskostnader: 259.000,- (årlig, basert på ønskede kvalifikasjoner, i gjeldende stillingsbrøk)
Utlysningstekst følger vedlagt.

Begrunnelse for utlysning

Dette er en andel av en fast stilling ved NAV Gildeskål. Veilederen har etter eget ønske, av
helsemessige årsaker, gått ned i stilling fra 100% til 60% fra 01.02.2020.
Stillingen kommer inn under budsjettets handlingsplan punkt 3.1 ifht oppgaver som
behandling av tilskudd til bostøtte, startlån, etablering og utbedring fra Husbanken, særskilt
fokus på unge ifht arbeid, utdanning og aktivitet, barnefattigdomsperspektivet, råd og
veiledning samt fatte vedtak etter lov om sosiale tjenester, lønnstilskudd/arbeidstrening hos
aktuelle arbeidsgivere, arbeid med nærvær/sykefraværsoppfølging.
Det er ikke mulig å nytte allerede eksisterende kompetanse og kapasitet til oppgaven
stillingen skal ivareta, for eksempel gjennom reorganisering av arbeidet. Dette da vi allerede
har reorganisert virksomheten innenfor tilgjengelige ressurser og det jobbes på tvers av
statlige og kommunale oppgaver, basert på kompetansen til den enkelte.
200% komm. stillinger

200% statlig stillinger

25% statlig stilling

sosiale saker, råd og veiledning, barnefattigdomsperspektivet,
sosiale lån/dep.garantier, bostøtte, enslig forsørger, TT-kort,
superbruker fagsystem, verneombud, Kvalifiseringsprogrammet,
mottaksfunksjon
Startlån/tilpasning, gjeldssaker, frivillig forvaltning, sykepenger,
arbeidsavklaring, uføre, mottak, VTA/VTO-plasser
sykepenger, arbeidsavklaring, markedsarbeid
Leder (delt mellom statlig og kommunal, samt pt delt med Meløy)

Ansatte i 3 av de 4 veilederstillingene ved kontoret startet i 2. halvår 2019. Det er dermed en
del opplæring som gjenstår på flere fagfelt.

Konsekvenser om stillingen ikke lyses ut:
Det vil bli ytterligere nedtrekk av lønnsmidler til statlige stillinger ved kontoret i 2019. Det vil
bli meget utfordrende å opprettholde det totale tjenestetilbudet til brukerne, dersom de
kommunale stillingene ikke opprettholdes. I dag benyttes for øvrig kompetansen i en av de
statlige stillingene til kommunale arbeidsoppgaver som startlån, gjeldssaker, frivillig
forvaltning og TT-kort.
Gildeskål kommune har signalisert at det ikke ønskes vertskommunesamarbeid – og da blir
konsekvensen at det er viktig at de stillingene som er ved kontoret i dag, opprettholdes, for å
kunne gi et godt tjenestetilbud til brukerne.
Konsekvensen av at stillingen ikke blir besatt vil kunne være økende utgifter på
sosialbudsjettet. Vi trenger større kapasitet til å håndtere den økende mengden av
henvendelser på økonomisk råd/veiledning/gjeld. Kompleksiteten i disse sakene gjør at
saksbehandlingen er ressurskrevende og til tider langvarig. Dersom kapasiteten begrenses,
vil det bli mer brannslukking enn forebygging, og brukerne får et dårligere tilbud.
NAV har høyt fokus på områder som barnefattigdomsperspektivet, oppfølging av
barnefamilier og ungdom, samt langtidsmottakere. Det er viktig at vi fortsetter det gode
forebyggende sosialfaglige arbeidet som gjøres i dag. Det å sikre at barn og unge ikke lider
under fattigdom er et av de viktigste samfunnsoppdragene sosialtjenesten i NAV har. Ved å
forebygge og avverge negativ sosial arv, bidrar vi til at barn vokser opp til å bli
skattebetalere, fremfor stønadsmottakere.

Rådmannens vurdering:

Rådmannen tilrår at stillingen lyses ut for å oppfylle målene i samfunnsplanen.
Saken er opplyst og vurdert, og formannskapet får to alternativer til vedtak:
1. Stillingen vedtas lyst ut
2. Stillingen holdes vakant.

Konklusjon:
Rådmannen tilrår at stilling som veileder NAV Gildeskål lyses ut for å oppfylle målene i
samfunnsplanen, og formannskapet anbefales å vedta alternativ 1.

