
Næringsforum 9 oktober 2018 

Arbeidsinkludering 

Et samarbeid mellom NAV Færder og Færder 
næringsforum 



Registrerte arbeidssøkere  



Nedgang i unge med nedsatt arbeidsevne 



Unge brukere i Færder (eksl sosialhjelp) 



Utvikling sosiale bidrag (eksl flyktninger) 



Utvikling sosiale bidrag - flyktninger 



▪ Antall husstander som mottar sosialhjelp er økende i alle 
kommuner, Færder skiller seg ut ved at antallet unge er 
noe synkende 

▪ 136 unge mottok sosialhjelp i august 
▪ 65 unge  mottok full sosialhjelp i august 
▪ 32 hadde unntak fra aktivitetsplikt (rus/psykiske årsaker, 

helse, barnetilsyn, venter på studieplass osv) 
▪ 32 hadde aktivitetskrav: skole, jobbpraksis, samtaler, 

gruppemøter, kriminalomsorg, deltidsjobb, KVP m.m 

Antall unge som mottar sosialhjelp 



▪ Færder har alltid brukt KVP aktivt, ca 25 – 30 til enhver tid 
▪ 49 personer har deltatt i programmet i 2018.  
▪ Av disse har 19 personer avsluttet  
▪ 30 personer er aktive deltakere pr. 4.10.18 
▪ 13 personer er under 30 år, 17 personer er over 30 år. 
 

Unge som deltar i kvalifiseringsprogram 
(KVP) 



▪ Av de 19 personer som er avsluttet i 2018 har: 

∙ 7 personer har fått lønnet arbeid i ulike stillingsstørrelser 
(industrijobb, it-konsulent, aktivitetsleder, resepsjonist, renhold, 
pleieassistent, hjelpearbeider)   

∙ 6 personer er tilbake på sosialhjelp, utfordringer med mental helse, 
rus og språkutfordringer 

∙ 1 person søkt AAP 
∙ 2 personer har fått tiltakspenger (oppfølging) 
∙ 1 person innvilget svangerskapspermisjon 
∙ 1 person helsefagarbeider  
∙ 1 person flyttet til ny kommune 

 

Resultater for KVP 



▪ Unge 
▪ Innvandrere 
▪ De over 50 år 
▪ Langtidsledige 
▪ De med helseutfordringer 
 
▪ Unge:  

–  70 % oppgir i ungdataundersøkelsen at de har psykiske plager, 
hva forteller dette egentlig? 

– Ca 60 % som mottar AAP har årsak i psykiske plager 
 
 

Hvem vil ha utfordringer fremover? 



▪ «Mål og disp»: prioriterer unge, innvandrere og 
langtidsledige, samt de med helseutfordringer 

▪ «Kommunebrevet»: prioriterer de samme målgruppene 
▪ Inkluderingsdugnaden – fokus på de med hull i CVn og de 

med nedsatt arbeidsevne 
▪ Verdiskaping Vestfold/FUFA – flere unge i fast arbeid:   

- unge under 25 år med lav utdanning (ofte ikke fullført vgs), med 
liten praksis og av og til med psykiske problemer 

- Unge med fullført utdanning (fagbrev/bachelor/master), men for 
liten, ingen eller svært spesialisert praksis 

▪ Egne ungdomsmidler til prosjekter 
▪ Ekstra midler til markedsarbeid 
▪ m. fl. 
 

Inkludering av unge er et satsningsområde 



▪ NAVs virkemidler (tilskudd, hjelpemidler, kurs etc) 
▪ NAVs tiltaksleverandører 
▪ Individuell oppfølging – tett og tidlig 
▪ Ungdomsgaranti: oppfølging innen 8 uker 
▪ Møte med nye arbeidssøkere hver 14 dag 
▪ Møterekke for ledige over 3 måneder: 4 ganger ila en måned – 

bruker mentorene aktivt 
▪ Jobbhuset 3 dager i uka – for ulike målgrupper: jobbsøk, CV-

tips, intervjutrening, individuelle samtaler osv.  
▪ Arbeidstreningsgruppe 
▪ Færders mentorordning 
▪ Minglefrokostene en gang i måneden for ledige 50+ 
▪ Samarbeid med Hi5: eks ingeniører til innovasjonshelg i 

november, innlegg på møterekke om etablering/gründing 
▪ Tankeviruskurs for arbeidsgivere 
 
 

Tiltak for å få flere i arbeid 



Fra «train and place» til «place and train» 



 
▪22 registrerte mentorer  
▪I dag kun 7 aktive 
▪7 er pensjonister  
▪Bred næringslivserfaring 
 
En mentor har hatt betalt oppdrag i to perioder i deltids 
stilling, finansiert av ungdomsmidler, for å jobbe spesielt 
med unge med større utfordringer. 
 
 
 

Mentorordningen i Færder 



84 % har kommet videre! 



Resultater fra Minglefrokostene 



Med utgangspunkt i slagordet vårt om at ingen kan hjelpe 
alle, men alle kan hjelpe en:  
 
▪ Ta DU ansvar for å hjelpe EN person videre 
▪ Ta DU ansvar for å rekruttere en ny mentor, som igjen 

rekrutterer en mentor, som igjen rekrutterer en mentor.  
▪ NAV har ansvaret 
▪ NAV koordinerer 
▪ NAVs virkemidler er tilgjengelige  
▪ Men DU tar tar praten…  

Mentorstafetten 
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