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Ungdomsarbeidet ved NAV 

Horten – Informasjon om 

satsning og prioriteringer



 27.100 innbyggere

 80 ansatte ved kontoret

 Enhetlig ledelse

 Bosetting, introduksjonsprogram, gjeldsrådgivning og 

kommunalt tiltak ut over minimumsløsningen

 885 sosialhjelpsmottakere

 960 på AAP

 110 på introprogram 

 Arbeidsledighet 4.1%

NAV Horten – fakta:
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NAV Horten



 Etablerte egen ungdomsavdeling for de mellom 18 og 30 år i 

mars 2015

 Doblet ressursene til gruppen i forhold til ordinær oppfølging av 

brukere

 Kommunalt tiltak (Stasjonen) en del av denne avdelingen

 Avdelingen har ansvaret for det systematiske samarbeidet med 

eksterne aktører rundt målgruppen

 Satsning på kompetanse og erfaring med målgruppen i 

rekruttering

 Ungdomsavdelingen følger opp til enhver tid cirka 300 brukere

 Cirka 60 brukere per veileder mot 160 for øvrige veiledere

 I tillegg er det cirka 130 som følges opp av andre avdelinger

NAV Horten – prioritering av ungdom;



 Overgang til arbeid og utdanning 

 God og tett oppfølging av den enkelte

 Rett stønad til rett tid

 Riktig bruk av virkemiddelapparatet

Samfunnsoppdraget til NAV



 Oppfølging mot ordinært arbeid eller utdanning

 Vurdering av aktivitet i samarbeid med bruker og 

samarbeidsaktører (aktivitetsplan)

 Oppfølging etter innsatsbehov (arbeidsevnevurdering ved 

behov)

 Aktivitetsplikt i forbindelse med alle ytelser (AAP, 

tiltakspenger, dagpenger, økonomisk sosialhjelp)

 Samarbeid med eksterne og interne aktører

 Bruk av ordinært arbeidsliv som tiltaksarena

Sentrale arbeidsoppgaver: 



 Unge mennesker (18- 29 år) med bistandsbehov fra NAV 
for å komme i arbeid, utdannelse eller avklart til varige 
stønadsformer.

 Mange har sammensatte utfordringer og trenger bistand 
fra flere aktører.

 Våre eksterne samarbeidsaktører er blant annet:

– Enhet for rus og psykisk helse 

– Videregåendeskoler

– Familiehuset

– Fastleger

– Opplæringskontorene

– Oppfølgingstjenesten (OT)

– Tiltaksarrangører

– Spesialisthelsetjenesten

– Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

– Barneverntjenesten

– Næringsliv og frivillige organisasjoner

Målgruppen: 



 Tidsaspektet – ungdom er spesielt sårbar for ventetid. Vi 

må derfor være tidlig og tett på.

 Prognoser for psykiske lidelser og inaktivitet. 

 Trenden nasjonalt og lokalt er en økning av unge uføre:

sept. 2015 sept. 2016

Norge 12633 14042 (10% økn.)

Vestfold 735 841 (12% økn.)

Horten 77 95 (19% økn.)

Utfordringsbilde: 



 Pressemelding fra direktoratet: Ca. 70% av unge med AAP har 
psykiske lidelser 

 Andel unge på AAP er en særskilt utfordring i Vestfold og 
Horten

 NAV Horten har jobbet målrettet med denne gruppen over de 
siste årene: 

2015 sept. 2016

Horten 227 167 (26% red.)

 Av de som avsluttes på AAP, avklares 70% til arbeid eller 
utdanning

 30% har en overgang til uføre

Utfordringsbilde forts.: 



 Andel unge med sosialhjelp som hovedinntektskilde ligger 

på 76 (september 2016)

 15% er ikke i aktivitet grunnet alvorlig rus og/eller psykiatri

 Andelen er stabil over tid

Utfordringsbilde forts.: 



 Antallet helt ledige unge 186 personer i september 2015

 Per september 2016 er antallet 150 personer (reduksjon 

på 24%)

 Horten har den høyeste ledigheten i Vestfold (4,1%), også 

historisk

Utfordringsbilde forts.: 



 Jobbsøkerkurs

 Arbeidstrening

 Arbeidsmarkedsorienteringskurs 

 Lønnstilskudd (midlertidig og varig)

 Oppfølgingstiltaket

 Avklaringstiltaket

 Mentor

 Utdanning

 Inkluderingstilskudd 

 APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

 VTA (varig tilrettelagt arbeid) og VTO (varig tilrettelagt ordinær)

 Ungdomsutvalg

 Samarbeidsmøter med tiltaksarrangører, oppfølgingstjenesten, enhet for 
rus og psykisk helse, barnevernstjenesten, miljøtjenesten mv.

 Del av regionale kompetansenettverk

Tiltak og virkemidler: 



 Har sosialhjelp som hovedinntekt

 18- 29 år

 Uavklart situasjon

 Rask og tidlig avklaring

 3 årsverk som arbeider med å avklare brukerens situasjon 3-6 uker.

 Arbeid, utdanning eller mer oppfølging som følge av f.eks. helseutfordringer.

 Tett samarbeid med enhet for rus og psykisk helse. 

Stasjonen: 



 Det er nå 81 brukere er skrevet ut av Stasjonen siden 

oppstart i oktober 2015 

 36 skrevet ut mot jobb/33 av disse i fast jobb

 10 har gjenopptatt utdannelse

 16 er henvist til medisinsk utredning (EROPH eller annen 

behandling)

 19 andre løsninger(flyttet, soning, aktiv rus, trukket 

søknad etc.) 

 19 er aktive i dag til avklaring på Stasjonen

 Henvisning satt i system – får bistand så snart de har søkt 

sosiale ytelser

Status aktivitetsplikten og Stasjonen: 



 Vi jobber med å etablere en avdeling som skal jobbe helhetlig med aldersgruppen 18 –

30 år. 

 Basert på forskning over hva som har effekt for målgruppen

 Samler alle tjenester og ytelser i en avdeling

 En veileder per bruker – unngå kasteball og grensesnitt internt

 Veileder skal ha helhetlig kompetanse på tjenestespekteret

 Estimerer cirka 30 brukere per veileder

 Ny ungdomsgaranti fra 2017: Alle under 30 år skal tilbys aktivitet innen 8 uker

Helhetlig oppfølging – NAV Horten Ung: 
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