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NYHETER  ARBEIDSLIV  ARBEIDSLEDIGHET  NAV  RINGSAKER

Tore, Mohamed og Egil har fått en ny sjanse i

arbeidslivet

 Av Inger Stokland
09. april 2018, kl. 19:31

Ringsaker har oppsiktsvekkende gode resultater etter at
aktivitetsplikten ble innført i 2015. Åtte av ti blir økonomisk
uavhengige. For Tore Stai (56), Mohamed Ifoow Gaseey (47) og
Egil Gulla (39) ble plikten til nye muligheter i arbeidslivet.

FIKK MULIGHETEN: Tore Stai, Mohamed Ifoow Gaseey og Egil Gulla fikk muligheten. Arbeidessentralen ble

deres dør tilbake til arbeidslivet. Foto: Inger Stokland
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RINGSAKER: – For meg betydde aktivitetsplikten et realt spark bak for å komme meg ut i arbeid

igjen. Jeg mistet dagpengene, og måtte foreta meg noe. I mange år har jeg gått på ulike vikariater.

Men så stoppet det opp. Det var svært problematisk, da jeg er enslig far med omsorg en gutt på

ni år. Nav henviste meg til Arbeidssentralen i Brumunddal, og etter to-tre måneder fikk jeg et

vikariat. Nå har jeg fast jobb ved bedriften Rubi Tech i Moelv, sier modølen Egil Gulla. 

Han er svært takknemlig for at det offentlige har stilt krav til ham og hjulpet ham i gang igjen i

arbeidslivet. Ikke minst fordi det er viktig for familiesituasjonen.

Hold deg oppdatert og abonner på GDs nyhetsbrev! Da får du de viktigste sakene rett i innboksen din.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

– Den store bøygen var å komme seg ut. Plikten til aktivitet og oppmøte på Arbeidssentralen ble

min dør inn i arbeidslivet igjen. Til fellesskapet. Og så att på til fast jobb, da, smiler 39-åringen

fornøyd.
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AKTIVITETSPLIKT

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år ble lovfestet  i 2017, men ble etablert i

Ringsaker i 2015.

Målet er å få flere ut i arbeid og å redusere utgiftene til sosialhjelp.

I Ringsaker har tiltakene i forbindelse med aktivitetsplikten lyktes i rundt åtte av ti tilfeller.

Ut av arbeidsledigheten

Tore Stai fra Brumunddal ble arbeidsledig etter at bedriften han var ansatt i, gikk konkurs i 2017.

– Det er vanskelig å få seg nytt arbeid i min alder. Jeg søkte mange jobber uten å lykkes, sier 56-

åringen.

Men så ble han henvist til Arbeidssentralen, og etter få måneder fikk han arbeidstreningsplass

hos Hamar Kirkelige Fellesråd.

VEDSENTRAL: Endelig arbeid for Tore Stai, Muhamed Ifoow Gaseey og Egil Gulla. Foto: Inger Stokland
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Mohamed Ifoow Gaseey har vikariat som bussjåfør i Nettbus, takket være bistand fra

Arbeidssentralen.

– Jeg hadde sertifikat som bussjåfør, men ingen jobb, forteller 47-åringen fra Somalia.

Han fikk hjelp ved Arbeidssentralen til å skrive utallige søknader. Det endte med at sentralen

brukte sitt kontaktnett for å presentere ham for potensielle arbeidsgivere. Det ga resultater.

Et springbrett

Arbeidssentralen i Brumunddal er ett av flere virkemidler Nav i Ringsaker benytter overfor folk

som mottar sosiale ytelser i forbindelse med aktivitetsplikten som ble lovfestet fra 2017.

Årlig henviser de rundt 100 personer dit. Brukerne jobber tre dager i uken i ulike tjenester (etater)

i Ringsaker kommune, og også i private bedrifter. Den fjerde dagen benyttes til kurs, skriving av

CV, søknader, orienteringer og rett og slett dyrke et sosialt fellesskap.

Arbeidssentralen drives av to arbeidsledere; Hans-Petter Stenbrenden og Anders Nybakken. De to

har individuelle samtaler med hver enkelt for kartlegge bakgrunn, ressurser og ønsker. Dessuten

koordinerer jobboppdragene sentralen får.

– Målet vårt er at alle arbeidsledige som innom oss, skal får hjelp til å komme seg videre til et liv

uten sosiale ytelser, sier de to.
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Tallenes tale

– Har tiltakene lykkes i Ringsaker?

– Jeg vil si vi har oppsiktsvekkende gode resultater. Målet med aktivitetsplikten er jo å få folk i

arbeid og bort fra sosiale ytelser. Det store flertallet har lyktes i Ringsaker, sier Nav-leder Roy

Carstens.

I 2016 ble 125 deltakere henvist til Arbeidssentralen, hvorav 101 av dem gjennomførte. 84

prosent (85 deltakere) mottok ikke lenger økonomisk sosialhjelp.

– Hvor ble det av dem?

– Av de 101 deltakerne gikk eller 35,6 prosent over til ordinært arbeid. 17,8 prosent gikk over til

andre tiltak eller skole. Mens 23 personer eller 22,7 prosent har fått full stans i sosialhjelp med

bakgrunn i for eksempel at de ikke har møtt fram eller at de fikk andre muligheter.

I 2017 ble 107 deltakere henvist til Arbeidssentralen, og 96 deltakere gjennomførte. 76 prosent

(73) av disse av dem er i dag økonomisk uavhengige.

De 96 deltakerne som ble avsluttet gikk til følgende; 35 personer med overgang til ordinært

arbeid (36,4 %), 17 personer (18 %) til tiltak/skole, 4 personer har flyttet og 23 er avsluttet til

sosialhjelp (fokus på andre muligheter).  17 personer (18%) har fått full stans i sosialhjelp med

bakgrunn i for eksempel ikke møtt/hatt andre muligheter.

Les også: – Aktivitetsplikten fungerer godt

  Nav tar grep i Ringsaker

VIKTIG BRIKKE: Arbeidslederne Hans Petter Stenbrenden og Anders Nybakken. Foto: Inger Stokland

https://www.gd.no/nyheter/ringsaker/jobb/nav-tar-grep-i-ringsaker/s/5-18-314592
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Siste fra:Siste fra: Ringsaker Ringsaker

VEDSENTRAL: Endelig arbeid for Tore Stai, Mihamad Ifoow Gaseey og Egil Gulla. Foto: Inger Stokland

VIKTIG BRIKKE: Arbeidslederne Hans Petter Stenbrenden og Anders Nybakken. Foto: Inger Stokland
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