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Status ungdomssatsningen ved NAV Lier sept 2018
NAV Lier var tidlig ute med etablering av ungdomsteam: Hovedprinsippet var at
ungdomsteamet skulle følge opp ungdommen uavhengig av ytelse og behov. Målet var å
skape en helhetlig, trygg og forutsigbar hverdag for ungdommene i Lier kommune. Denne
måten å jobbe på skapte gode resultater, og måten å organisere seg på har i etterkant blitt
brukt som inspirasjon hos flere andre NAV kontor.
På bakgrunn av gode resultater over lenger tid ble NAV Lier i våren 2018 tildelt betydelige
statlige midler til å øke satsningen gjennom ansettelser av jobbspesialister og veileder i
videregående skole.

Jobbspesialister
NAV Lier fikk midler fra NAV Buskerud til å ansette to jobbspesialister. Samtidig som vi
gjorde en intern ressursforskyvning for å satse enda mer på ungdom slik at vi fikk et team på
totalt fire jobbspesialister. I tillegg til 4 jobbspesialister består ungdomsteamet av ytterligere 3
veiledere som jobber med de resterende brukerne.
Jobbspesialistene skal jobbe ut i fra Supported Employment (S.E) metodikk, og gi bistand til
unge arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne til å komme ut i ordinært lønnet arbeid.
Jobbspesialistene har stor kunnskap om arbeidsmarkedet og et stort nettverk av arbeidsgivere
de samarbeider med. Målet er å bruke det ordinære arbeidslivet som arena for utprøving og
opplæring for ungdom slik at de tidlig skaper gode erfaringer. Jobbspesialistene vil her gi
individuelt tilpasset oppfølgning og støtte gjennom hele prosessen, fra jobbsøk til ansettelse
og videre i arbeidsforholdet.

Veileder i videregående skole
NAV Lier har ansatt en person i et prøveprosjekt som skal jobbe med NAV i de videregående
skolene Lier. Hovedmålet er å forebygge frafall og sikre tilbakeføring til videregående
opplæring og integrere ungdom i arbeidslivet. Her er det fokus på å øke bruken av tiltak og
tjenester fra NAV i kombinasjon med tilrettelagt opplæring fra fylkeskommunen og samtidig
utvikle modellen for tverrsektorielt samarbeid til det beste for elevene.

Lier kommunes utfordringsbilde
Ungdom er en særlig sårbar gruppe og har ofte både manglende utdanning og erfaring som
gjør at de ofte kommer langt bak i køen i ansettelsesprosesser. Dette gjør at nesten en av tre
arbeidsledige er under 30 år. Det er ca. 30 prosent som ikke fullfører videregående opplæring
i løpet av fem år. Dette er utfordrende i et stadig økende spesialisert arbeidsliv, og gjør at
mange av de svakeste stenges ute på grunn av deres manglende formelle kompetanse.
Vi har opplevd i de senere årene at en større andel av ungdommen har mer sammensatte
behov knyttet til både rus og psykiatri. Dette bildet ser ut til å forsterkes ytterligere i
fremtiden ut i fra ungdata undersøkelsen og tilbakemeldingene fra de videregående skolene.
Vi ser også med bekymring på at en økt andel elever slutter på videregående uten å ha fullført
læringsløpet. Disse utfordringene krever at vi følger opp ungdommene enda tettere enn
tidligere.
Skal en lykkes med å få ungdom ut i jobb er vi avhengig av arbeidsgivere som ønsker å være
en del av samfunnsoppdraget, og åpner opp for mennesker med «hull» i CV-en. For å øke
bevisstheten hos bedrifter vil NAV Lier i høst blant annet arrangere en arbeidsgiverfrokost.
Her vil vi presentere vårt virkemiddelapparat, og hvordan vi i fellesskap skal løse vår største
utfordring; redusere utenforskap blant ungdom.
NAV Lier har et godt samarbeid med flere store aktører som Kiwi, Meny, Mestergrønn med
flere. Dette er bedrifter som har våget å satse på de som står bakerst i køen, og har bidratt til at
flere ungdommer har kommet seg ut i jobb. Videre jobber vi også med å få på plass en
forpliktende samarbeidsavtale med Lier kommune tilsvarende en avtale NAV med stor
suksess har i andre kommuner.

Oversikt over ungdom 18-30 år i Lier Kommune
Type
Antall ungdom med arbeidsrettet
oppfølgning totalt
Antall med nedsatt arbeidsevne
Antall som mottar arbeidsavklaringspenger
Antall som mottar sosialhjelp
Antall med sosialhjelp som
hovedinntektskilde
Antall med uføretrygd totalt
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