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Status ungdomsarbeidet i NAV vår 2019
Det har den siste tiden vært et stort fokus på utenforskap, unge mennesker som faller utenfor
utdanning og arbeidsliv. LO og NHO har flagget dette som vår tids største utfordring. I NAV
er dette en prioriterte kjerneoppgavene, og vi deltar aktivt i inkluderingsdugnaden.
Lier har i mange år hatt lav arbeidsledighet, lav uføregrad, lav drop-out fra skolene og et godt
og variert arbeidsmarked. De gode forutsetningene gjelder også for ungdommen. I Lier
kommune er det et bredt spekter av muligheter innenfor både utdanning og arbeid for svært
mange. Dette gjør at vi har en relativ lav andel ungdommer som får oppfølgning av NAV
sammenlignet med andre kommuner i Vest-Viken.

Lier kommunes utfordringsbilde
Det er likevel bekymringsfullt at flere og flere ungdommer, på tross av mulighetene, står
utenfor både skole og arbeidsliv.
Psykisk helse
NAV Lier er bekymret over de siste årenes økning av ungdom som sliter med sammensatte
psykiske utfordringer. Rapporten «hvem er de unge uføre» (se vedlegg) viser at totalt 6 av 10
som er ung ufør i dag er det grunnet psykiske lidelser. Dette er ungdom som står langt unna å
kunne ha en normal hverdag og delta i aktiviteter, arbeidsliv eller skole.
Lier har fra 2017 til 2018 hatt en stor økning av uføretrygdede i alderen 25-29 år (fra 37 til 57
personer). Andelen uføretrygde i aldersgruppen 18-29 år utgjør 8,7 % av totalen. Økningen
hos gruppen 25-29 år utgjør 30 % av den totale økningen av uføretrygdede i befolkningen i
Lier i 2018.

Sosialhjelp
Sosialhjelp er samfunnets siste «sikkerhetsnett», og derfor en ytelse ingen ungdom bør være
på. Ungdom som mottar sosialhjelp er økende, og er derfor en prioritert gruppe som vi jobber
med.
Kommunen er lovpålagt å stille krav om aktivitet til alle sosialhjelpsmottakere under 30 år.
NAV Lier disponerer per dags dato 7 plasser på aktivitetspliktkurs hos Lier ASVO fordelt på
de 48 som mottar en form for sosialhjelp i dag.
Manglende utdanning
Som en konsekvens av at flere sliter med sammensatte utfordringer, øker også andelen
ungdom som dropper ut og står uten fullført videregående skole. Dette er alvorlig for den
enkelte, og gjør det også vanskelig å komme inn i arbeidsmarkedet.
Lav utdanning og manglende videregående skole er en av de største årsakene til at stadig flere
unge blir uføretrygdede. Rapporten «hvem er de unge uføre» viser at de med kun obligatorisk
grunnskole hadde 25 % sjanse for å bli ufør, mot syv prosent for de med høyere utdanning.
Samtidig ser vi at et økt kompetansekrav i arbeidslivet gjør at etterspørselen etter ufaglært
arbeidskraft synker parallelt med at antallet ufaglærte øker. NAV Lier har derfor ansatt en
statlig veileder i videregående skole for å jobbe spesielt med ungdom som er i risikosonen for
å droppe ut. Denne veilederen jobber i tillegg også med å styrke elevene i møtet med det
fremtidige arbeidslivs krav og spilleregler. Denne våren arrangerte blant annet NAV Lier en
jobbmesse hvor over 500 elever og over 20 bedrifter deltok.

NAV Liers ungdomssatsning
NAV Lier har et stort fokus på å gi ungdom best mulig oppfølgning. For å møte de
utfordringene kommunen står ovenfor har vi økt ungdomsteamet fra 3 til 8 veiledere med
hjelp av statlige ekstra midler. I tillegg til veileder i videregående skole har NAV Lier også
opprettet et jobbspesialistteam med fire veiledere. Jobbspesialistene har som mål å jobbe tett
med det lokale arbeidslivet for å skape arenaer for utprøving og opplæring for ungdom som
står utenfor. Gjennom å gi individuelt tilpasset oppfølgning og støtte gjennom hele prosessen,
fra jobbsøk til ansettelse, kan jobbspesialistene vise til gode resultater. Mindre enn et år etter
oppstart har vi nå en overgang til jobb og utdanning på over 60 %.
Målsettingen til ungdomsteamet er å være tett på ungdommen og kunne gi individuell
oppfølgning tilpasset hver enkelt ungdoms behov. Å gi ungdom muligheter er det viktigste
man kan gjøre, ungdommen er fremtiden vår. Vi er derfor svært fornøyd med at statistikken
viser at NAV Lier er det kontoret i Vest-Viken som gir ungdom tettest oppfølgning i veien
mot arbeid og utdanning.

