
LEVEKÅR – hvilke virkemidler har vi? 
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NAV sin HOVEDSTRATEGI: 

          ARBEID FØRST 
          Lykkes med det         

    det inkluderende arbeidsliv 
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Ambisjoner for de neste 10 år: 

  Høy yrkesdeltakelse er det sentrale målet i årene fremover 

  Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet og 
handlingsrom 

  Arbeid er den viktigste arenaen for sosial inkludering 

  Virkemidlene til NAV skal styrke mulighetene for å komme i 
arbeid 

  NAV skal gjøre inngangen til arbeidslivet enklere for de 
som trenger større innsats for å komme i jobb 

  NAV bistår arbeidsgivere med å få ned sykefraværet, 
hindre utstøting og skaffe arbeidskraft 
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HOVEDGREP I NAV: 

  Styrke arbeidsmarkedskompetansen, og anvende den i 
veiledningen 

  Styrke arbeidsrettet brukeroppfølging, herunder 
videreutvikle metodiske prinsipper for individuell tilpasning 

  Tydeliggjøre roller og styrke samarbeidet med arbeidsliv/
helsevesenet/skoleverket, herunder avklare grenseflater 

  Ha brukers muligheter og arbeidslivets behov som 
grunnlag for vår kjøp og bruk av riktig tiltak 
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HVA GJØR NAV: 

  NAV lovens § 14a gir brukerne rett til behovs- og 
arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan 

  Arbeidsavklaringspenger som inntektssikring i en periode 
med nødvendig kvalifisering, samt under medisinsk 
behandling 

  Kvalifiseringsprogrammet med kvalifiseringsstønad rettet 
mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og 
inntektsevne. Dette handler om personer som ville vært 
avhengig av økonomisk sosialhjelp. 
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HVA GJØR NAV: 

  Arbeidsrettede tiltak i Østfold.  4.700 plasser pr. måned til 
ordinære arbeidssøkere og til personer med nedsatt 
arbeidsevne. Østfold 467 millioner, hvorav 203 millioner 
benyttes til skjermede tiltak. 

  Prioriterte grupper er ungdom under 25 år og 
fremmedspråklige 

  Tiltak til sykemeldte – 16.4 millioner. 
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HVA GJØR NAV: 

  Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne 
under 30 år som har behov for arbeidsrettet innsats for å 
komme i jobb 

  Målgruppen er personer ved overgang utdanning/jobb og 
personer som er langtidsmottakere av 
arbeidsavklaringspenger 

  NAV har egen fylkeskoordinator og arbeidslivscoach 

  Målgruppen er ca 1.200 personer i Østfold 

  Hovedaktivitet er å lykkes med «match» mellom bruker og 
en aktuell arbeidsgiver (utprøvingsplass som vei inn i 
arbeidslivet) 



NAV, 21-11-12 Side 8 

HVA GJØR NAV: 

  Inkluderende arbeidsliv som jobber med følgende delmål: 

  Redusere sykefraværet 

  Inkludere personer med nedsatt funksjonsevne – hindre 
utstøting fra arbeidslivet 

  Øke antall eldre arbeidstakere 
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HVA GJØR NAV: 

  Samarbeider med fylkeskommunen rundt 
helsefagarbeiderutdanning for fremmedspråklige 

  Produksjonsskole – drop-outs 

  Askim modellen – skole/arbeidsplass 

  Ny Giv – samhandling med oppfølgingstjenesten 
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VIRKEMIDLER FRA NAV: 

  NAV kontoret – en dør inn 

  NAV HJELPEMIDDELSENTRAL – kompetanse om 
arbeidsplasstilrettelegging 

  NAV Arbeidslivssenter – støtte til IA virksomheter 

  Arbeid med bistand 

  Arbeidspraksis 

  Behandlingstilbud for sykmeldte med lettere psykiske 
lidelser i opptil 18 uker + tiltaket: «Sees i morgen» 

  Mentor – frikjøp av arbeidskollega til oppfølging/støtte 

  Oppfølging/opplæring for å bidra til arbeidskvalifisering 
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VIRKEMIDLER FRA NAV: 

  Funksjonsassistent for å kunne stå i arbeid 

  Tolk på arbeidsplassen (hørselshemmede/blinde/
døvblinde) 

  Lese- og sekretærhjelp for å gjennomføre utdanning for 
blinde/svaksynte 

  Sosiale tjenester i NAV (økonomi – bolig) 

  Lønnstilskudd til arbeidsgiver for å komme ut i/stå i jobb 

  IA plass -  utprøving/trening med siktemål arbeid 

  Arbeidspraksis i ordinær eller skjermet virksomhet 
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KONKLUSJON: 
NAV har mange muligheter å tilby på veien 
fra stønad til aktivitet/utdanning og JOBB. 

Hvordan kan vi i fellesskap utnytte disse 
muligheter? 


