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NAV og integrering –

samarbeid om kvalifisering

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid



Uføre: 

321 800
.

Nedsatt arbeidsevne: 

188 500

136 500 har AAP

Sykefravær: 121 800

Gjennomsnittlig antall 

personer med fravær 

fra arbeid med 

sykepenger

Helt ledige: 

67 100

50% av disse har

dagpenger.

Ledige på tiltak: 

12 300

Delvis ledige: 

26 000

45% av disse mottar

dagpenger

Klar for arbeid

Har ikke 

arbeid
Har arbeid

Bruttoledighet er summen av helt 

ledige og arbeidssøkere på tiltak

I mindre grad

klar for arbeid



Omverdensanalyse

NAV og Norge mot 2030 

▪ Befolkningssammensetningen 

endres  – utfordrer 

velferdsstaten

▪ Raskere omstilling

▪ Nye forventinger og 

muligheter 



▪ 39% av alle helt ledigregistrerte hos NAV er innvandrere

▪ 45% av alle på ordinære arbeidsmarkedstiltak er 
innvandrere

▪ Innvandrere med fluktbakgrunn har særlige utfordringer i 
møte med arbeidslivet 

▪ 70% av nye bosatte med fluktbakgrunn i 2017 har 
grunnskole eller mindre som høyeste 
utdannelse/skolebakgrunn

▪ Rekordhøy deltakelse på introduksjonsprogrammet i 
2017-2018-2019 (nærmere 30 0000 ila året), lav 
overgang til arbeid eller utdanning (61% i snitt)

▪ Økt antall på sosialhjelp (og samtidig færre deltakere på 
KVP)

▪ Lav sysselsetting blant innvandrerkvinner, - fra noen land

Utfordringsbildet I



▪ Spesialisert arbeidsliv- færre arbeidsplasser for ufaglærte

▪ Tidvis høy arbeidsinnvandring, spesielt fra Øst-Europa

▪ Arbeidsgivere krever formell og godkjent utdanning

▪ Mangelfulle grunnleggende ferdigheter 

▪ Godkjenningsordningene kan være en flaskehals

▪ Strenge språkkrav

▪ Sysselsettingsraten er synkende

▪ Vellykket integrering, et være eller ikke være for 
velferdsstaten?

▪ Nordkapp-platået

▪ Kjente og ukjente helseproblemer

Utfordringsbildet II



Styringssignal 

- Utdrag fra Mål- og disponeringsbrev 2019:

▪ «…sysselsettingen blant 

innvandrerbefolkningen er for lav, 

(   ) hovedårsaken er mangel på en   

kompetanse som det norske  

arbeidslivet etterspør.» 

▪ «Satsingen på å styrke etatens 

samlede innsats på innvandrings-

området (   ) skal legges opp i tråd 

med integreringsstrategien, 

inkluderingsdugnaden og 

kompetanseløftet».



Utdrag fra Mål og disponeringbrev 2019

▪ «Arbeids- og velferdsetaten skal 

bidra til å gjøre det kommunale 

introduksjonsprogrammet 

arbeidsrettet og individuelt 

tilrettelagt ved at etaten deltar i 

samarbeid om den enkelte deltaker 

i programmet.»



Utdrag fra Mål og disponeringbrev 2019

▪ «Samarbeidet mellom NAV og 
fylkeskommunen må styrkes og 
videreutvikles, med basis i 
samarbeidsavtaler og i 
fylkeskommunens rolle i regional 
kompetanseplanlegging, med 
utgangspunkt i det regionale 
arbeidsmarkedets behov. 

▪ Samarbeidsavtaler om opplæring 
for voksne med mangelfull 
kompetanse - herunder 
nyankomne innvandreres behov for 
tilrettelagt yrkesfaglig opplæring»



Integreringsministeren: Norsk integreringspolitikk 

har sitt hovedfokus på kvalifisering og utdanning -

først solid norskopplæring, så utdanning, så jobb

«Integreringspolitikken     

blir nå ‘før og etter’  

integreringsstrategien»



INTEGRERINGSSTRATEGIEN

Utdanning og 
kvalifisering

Arbeid

Hverdagsintegrering
Retten til å leve et 

fritt liv



.
Hva gjør NAV?

• Tidlig inn

• Bedre brukermøter – tverrkulturell 

veiledning

• Hurtigsporet – og «hurtig på sporet»

• Inkluderingsdugnaden og 

integreringsstrategien

• Samarbeidsavtaler med arbeidsgivere 

• Økt fokus på grunnleggende 

ferdigheter 

• Økt fokus på formelle kvalifikasjoner

• Nytt opplæringstiltak

• Økt bruk av lønnstilskudd

• Egne jobbspesialister

• Endringer i KVP-regelverket

• Aktivitetsplikt



▪ Inkludere og integrere de som kommer

Det er høy etterspørsel etter arbeidskraft 

▪ Ivareta velferdsordningene våre

Øke sysselsettinga – kvalifisere for varig yrkesdeltakelse.

Vi må samarbeide om å:


