
Ungdomsavdelingen i NAV Bærum 
Jobber med ungdom mellom 16 og 29 år, ca. 1100 

ungdommer 
 
 

Vi er 25 ansatte, inkludert 2 teamkoordinatorer 
 

 

http://www.nav.no/Forsiden


Mål 

 

• Færre ungdom som mottar sosialhjelp 

• Flere i varig arbeid  

• Flere i meningsfylte tiltak/ aktivitet  

• Tilbakeføring til videregående opplæring 

 

 
 



For å nå målene gjør vi: 

• Fange opp ungdom tidlig i prosessen  

• Rask avklaring  

• Aktivitet så snart som mulig 

• Tett oppfølging i forhold til behov 

• Inntektssikring og økonomisk veiledning 

• Tverrfagligsamarbeid for å finne gode 
løsninger i enkelt saker  

 



Hvordan er vi organisert? 

•  Ungdomsavdelingen er delt inn  i 3 team fordelt på 
dato 

•  Hvert team er satt sammen tverrfaglig 
– Arbeidssøkere (inkl. DP), økonomisk sosialhjelp, AAP, KVP 

(ikke sykefraværsoppfølging eller familieytelser) 

•  På den måten er det lettere «å se» hele brukeren, 
samtidig som det er mindre sårbart ved fravær. 

 



Samarbeidspartnere 
Ungdomsavdelingen har samarbeid med: 
• Oppfølgingstjenesten ( faste møter og samarbeidsavtale) 
• Rustjenesten  
• Utekontakten  
• Barnevernet ( Samarbeidsavtale) 
• Flyktningkontoret 
• Psykisk helse 
• Sosialfaglige tjenester  
• SLT ( Samhandling av lokale rus- og 

kriminalitetsforebyggende tiltak) 
• Sammen for barn og unge ( Ungdomsavdelingen er 

representert i de tverrfaglige teamene ) 
 



NAV-loven § 14a, 1. ledd: 
Behovsvurdering 

• Alle med behov for arbeidsrettet bistand skal få et 
«oppfølgingsvedtak». 

• I dette vedtaket skal brukeren få en skriftlig vurdering av: 
– sine muligheter for å komme i arbeid 

– hva slags arbeid som skal være målet 

– behovet for bistand for å komme i arbeid 

– om, og evt. hvor mye arbeidsevnen er nedsatt 

– hvilken type bistand som kan være aktuell for brukeren 

• Oppfølgingsvedtaket er uavhengig av evt. rett til ytelse 

• Fire forskjellige innsatsgrupper  
– Sier noe om hvilke type tiltak og virkemidler som vi mener at skal til for at personen skal 

skaffe eller beholde arbeid. 



Tiltak og virkemidler 

• Avklaring 
– For personer som er usikre på yrkesmål, for eksempel pga. dårligere helse eller langt fravær 

fra arbeidslivet 

• Oppfølging 
– Oppfølgingstiltak er for personer som trenger veiledning og støtte til å finne eller beholde en 

jobb 

• Arbeidsutprøving 
– Arbeidspraksis i ordinær eller skjermet virksomhet 

• Kvalifisering 
– Kompetansegivende kurs; praktisk og/eller teoretisk opplæring 

• Tilskudd til arbeidsgiver 
– Lønnstilskudd 

– Tilretteleggingstilskudd 



Hvordan jobber vi? 

 

• Eget designet tiltak for ungdom – 
Ungdomsløftet i Akershus (Pøbelprosjektet AS) 

• I tillegg har vi praksisplasser og andre ulike 
tiltak tilpasset den enkeltes behov 

• Steget – et samarbeid med Bjørnegård 

• Aktiv ungdom ( Aktivitetsplikten) 

 



Hvordan jobber vi? 

 

• Mentorprosjektet 

-3 bo- og behandlingssentre i Bærum mottar 
ungdom i mentorordning 

- Frikjøp av stillinger; 25% pr ungdom 

- Tett samarbeid med Jobbstrategien i fylket 

 

 



Glad ungdom… 



Hva ønsker vi å oppnå? 

• Refleksjon om egen situasjon 
• Tenne gnisten 
• Økt mestringsfølelse og selvtillit  
• Bli kjent med ungdommene på en annen måte enn vi gjør 

på kontoret 
• Ungdommene skal ha noe å gå til, noen som forventer 

noe av dem i trygge omgivelser 
• Finne ut hva de ønsker/trenger og jobbe ut i fra det 
• Vise at de ikke er alene i den situasjonen de er i  
• Være mer tilgjengelig  
• Sosialisering 
• Gruppeprosess 



Mer om oss… 
• Vi jobber kontinuerlig med utvikling av kultur og 

samarbeidsstrukturen i avdelingen. 

• Engasjerte, kreative, dyktige og veldig, veldig sosiale – det er 
Ungdomsteamet 

 

 

 

 

 

 

 

 


