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Mulighetenes marked….

Hvordan kan vi sammen få til økt 

inkludering og redusere utenforskap?

Hvordan skape en vinn-vinn situasjon?



NAV Øst-Viken

Tidligere NAV Østfold og NAV Akershus 
(bortsett fra Asker og Bærum)

Vi skal levere tjenester til 733 200 innbyggere 
og er det største tjenesteområdet i Norge

Vi har ansvar for å levere gode tjenester til 38 
kommuner



Hovedtrekk i utviklingen

Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og det skapes nye jobber. I 
løpet av det siste året er 40 000 flere kommet i jobb i privat sektor.

Andelen uføretrygdede er økende.

Østfold er høyest i landet med en uføreandel på 14,8 prosent.

Øst-Viken er på 10,8 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år 14,8 prosent i 
Moss

Selv om ledigheten er lav, er det for mange som står utenfor som ønsker å 
jobbe,  men kommer ikke inn på arbeidsmarkedet. Hvordan sammen skape 
mulighetenes marked? Inkluderingsdugnaden- bruk av aktuelle virkemiddel?



Søkere til bilfag lette kjøretøy 
«Så mange hadde vi og så mange satt vi igjen med» 

89 elever til 
Vg 2 kjøretøy
i 2015

167 elever ut 
eller til andre Vg2

299 elever til 
Vg 1 TIP i 2014

46 søkere til LP 
i lette kjøretøy

43 søkte ikke læreplass
i lette kjøretøy

29 (34) formidlet 
til læreplass

26 beståtte prøver i 2018 

17 fikk ikke læreplass 
gjennom formidlingen

1 avbrudd og
2 ikke beståtte prøver

Etterspørsel 25



Søkere til tømrerfag
«Så mange hadde vi og så mange satt vi igjen med» 

100 elever til 
Vg 2 byggteknik
i 2015

132 elever ut 
eller til andre Vg2

232 elever til 
Vg 1 BA i 2014

83 søkere til LP 
i tømrerfaget

17 søkte ikke læreplass
I tømrerfaget

54 (77) formidlet 
til læreplass

65 beståtte prøver i 2018 

29 fikk ikke læreplass 
gjennom formidlingen

6 avbrudd og
6 ikke beståtte prøver

Etterspørsel 275



ESTIMERT MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT ETTER YRKE I ØST-VIKEN
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Sykepleiere

Elektrikere

Lastebil- og trailersjåfører

Andre helseyrker

Tømrere og snekkere

Helsefagarbeidere

Andre salgsmedarbeidere

Grunnskolelærere

Sveisere

Rørleggere og VVS-montører

Anleggsmaskin- og industrimekanikere

Butikkmedarbeidere

Spesialsykepleiere

Vernepleiere

Anleggsmaskinførere

Førskolelærere

Hjelpearbeidere i anlegg

Bussjåfører og trikkeførere

Legespesialister

Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi

Platearbeidere

Energimontører

 Andre ingeniører

 Bilmekanikere

Mangel på arbeidskraft

estimert til 

5 900 personer i Øst-Viken

59 450 personer i Norge



Ny IA-avtale: Partene

Et sentralt mål for regjeringen er å skape flere jobber, og få flere i jobb.



Hvordan bygge tillit inn i framtiden?

På tide med transformasjon av NAV kontoret?

• Antall NAV kontorer redusert fra 399  jan 2019  til 307 mars 2020. Fortsatt reduksjon varslet

• Nye fysiske møteplasser utenfor Nav kontoret tas i bruk for eks. skoler, hos arbeidsgivere, tiltaksarrangører, i offentlig rom, innbyggertorg, ressurssentre.

• Digitale møteplasser og tjenester benyttes i økende grad: Nav.no, arbeidsplassen, facebook, chat. Nye plattformer og relasjonsverktøy gir nye muligheter og skaper 

nye forventninger.

• De fysiske NAV kontorene har stadig færre drop-in

Hva kjennetegner gode møteplasser i NAV om 5-10 år……?
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MÅLSETTING I 3-5 ÅRS PERSEPKTV

1. Snu negativ utvikling i økning av antall 
uføre og redusere andel mottakere av 
varige ytelser 

2. Gjennom økt inkludering redusere 
utenforskap med særlig fokus på unge 

3. Utvikle et kraftsenter på inkluderingsarbeid







Hva kan vi bistå med…

Rekruttering 

Direktemeldte oppdrag (skjermet)

• Avklare oppdrag og 
kompetansebehov

• Søke, avklare og oversende 
kandidater i ihht avtale

• Evt kompensere for manglende 
kompetanse etc (lønnstilskudd,
mentor, arbeidstrening/ jobbsmak)

Arbeidsplassen.no 

• Finn ny medarbeider med 
kandidatsøk på yrke, kompetanse, 
geografi etc

• Registrer stillingsannonse på 
arbeidsplassen.no, og bli synlig for 
ca.55.000 jobbsøkere hver dag.

• Kostnadsfritt

• Alle norske bedrifter har tilgang. (logg 
in med MinID, BankID etc)

• Pr i dag ligger det 12948 annonser/ 
25157 stillinger 

https://arbeidsplassen.nav.no/


Hva kan vi bistå med….

Omstilling

• Nedbemanning

• Permitteringer 

• Konkurser

Ved større omstillingsprosesser kan vi 
bistå i forkant, under og etter. Møter med 
ledelse, tillitsvalgte og ansatte. 
Informasjon om inntektssikring, 
lønnpliktdager, lønnsgaranti ordningen, 
info om arbeidsmarked, etc.

Etablering av egen bedrift

• Søke om å beholde dagpenger eller AAP/ 
arbeidsavklaringspenger under etablering

• Næringsfaglig vurdering
• Fylkeskommune/ Etablererservice  

www.etablerer-ostfold.no

• NAV kan tilby forsikring for selvstendig 
næringsdrivende

• Kan ikke innvilges til permitterte, innlagt 
konkurskarantene eller har blitt 
selvforskyldt ledig siste 6 mnd

http://www.etablerer-ostfold.no/


• Jobbmesser

• Bransjetreff med speedintervjuer

• Arbeidsgiverlunsj med ulike temaer

• Arbeidsgivermiddag i samarbeid med Fontenehuset

• EURES

• CWi

• Jobbspesialister 

Marked- og inkluderingsarbeid
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Tilskudd til ekspertbistand

Tre grunnvilkår

1. arbeidstaker har lange og/eller 

hyppig gjentakende sykefravær

2. at bedriftsinterne tiltak og relevante 

offentlige støtteordninger er 

utprøvd eller vurdert

3. arbeidsgiveren, Arbeids- og 

velferdsetaten og den enkelte 

arbeidstakeren må være enig om at 

det er hensiktsmessig med ekstern 

ekspertbistand

Tilbakeføring av arbeidstakeren

▪ bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i en 

uhensiktsmessig arbeidssituasjon som kan 

medføre sykefravær, med å se nye 

muligheter

▪ gjennomføre en arbeidsplassvurdering

▪ bistå i saker hvor det kan ligge konflikt eller 

opplevelse av konflikt til grunn

▪ bistå når arbeidstaker og arbeidsgiver er 

rådville, og ikke vet hva mer som kan gjøres

▪ tilbakeføring til samme arbeid eller til annet 

arbeid hos samme eller annen arbeidsgiver 
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Tilskudd til ekspertbistand

Kort om praktiske ting rundt tilskuddet

▪ Arbeidsgiver må søke om tilskudd før ekspertbistand iverksettes

▪ Det er arbeidsgiver som mottar faktura fra eksperten

▪ Tilskuddet er en refusjonsordning for arbeidsgiverne inntil kr. 20.000,-

▪ Det er konkret nevnt et tydelig dokumentasjonskrav og hvilke utgifter som dekkes

▪ NAV kan holde tilbake tilskuddsmidler/nekte refusjon der tiltaket ikke gjennomføres etter 
forutsetningene. Det er likevel åpnet opp for utbetaling der arbeidstaker trekker sitt samtykke

▪ Bistand fra eksperten kan rette seg både mot arbeidstaker og arbeidsgiver

▪ Det er åpnet for «Arbeidsplass vurdering» fra BHT som del av eller en ekspertbistand, men 
dette skal ikke være en del av det som arbeidsgiver er lovpålagt å buke BHT til.

▪ Eksperten skal avgi rapport til arbeidsgiveren og arbeidstakeren
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Kompetansetiltak for langtidssykemeldte

▪ Målgruppen for forsøket med kompetansetiltak er langtidssykemeldte arbeidstakere som på 
grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver og som 
har behov for kompetansetiltak for å kunne kvalifiseres til annet arbeid/stå i arbeid. 

▪ Hensikten med forsøket er å prøve ut om bruk av opplæringstiltak i sykemeldingsperioden 
kan få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, og bidra til å forhindre varig avgang fra 
arbeidslivet.

▪ Forsøk igangsettes 2. halvår 2020  - forprosjekt i 5 regioner – hvorav NAV Øst-Viken er med.

I forslag til forskrift
o hovedregel 9 mnd

o unntaksvis forlengelse i inntil 9 mnd til



Ønsker du å gi noen en mulighet til å prøve seg i arbeid?

• Litt tilrettelegging er ofte nok for at en arbeidssøker med noen 
ekstra utfordringer kan bli din nye medarbeider

• NAV har kunnskap, og en rekke virkemidler og støtteordninger vi 
kan tilby dere som arbeidsgivere som ønsker å ta imot folk som 
sliter med å komme i jobb. Slik går du fram: Veiviser til 
inkludering

• Gjennom inkluderingsdugnaden kan NAV bistå med bl.a. 
forsterket jobbstøtte

https://tjenester.nav.no/veiviserarbeidsgiver/samleside
https://www.regjeringen.no/no/sub/inkluderingsdugnad/id2596993/


VÅRE FELLES UTFORDRINGER

• Tettere samarbeid – skape flere arbeidsplasser 

• Øke antall læringsplasser 

• Øke nærvær - et mer inkluderende arbeidsliv 

• Flere må fullføre utdanning- alternative utdanningsløp

• Innvandring – vi må inviteres inn og inkluderes

• Aldrende befolkning 

Hvordan kan du og din bedrift gjøre en forskjell?



Markedskontakter 

NAV Moss 01.01.20

Sabina.Boermann@nav.no Ken.Olsen@nav.no Johan.Gustaf.Sahlman@nav.no

( 476 53 485 ( 482 71 809 ( 413 05 695

(55 55 33 36 kundesenter

(bedrift)
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