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Regjeringens inkluderingsdugnad –

Hva innebærer dette for NAV?

NAV – kunnskap og  virkemidler 



Jeløya 14. januar 2018

Politisk plattform for en regjering utgått av 

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre:
med konkrete mål om å ansette flere pers

«Regjeringen vil invitere både offentlig og privat sektor til en 
inkluderingsdugnad med konkrete mål om å ansette flere personer 
med nedsatt funksjonsevne eller som har «hull i CVen». Regjeringen 
mener at det påligger staten et spesielt ansvar for å gå foran i en slik 
dugnad.»
 Regjeringen mener at det påligger staten et spesielt ansvar for å gå foran i en slik dugnad

Bakgrunn



• Redusere arbeidsgiveres terskel 

for å ansette

• Videreutvikle arbeidsrettet tilbud 

innen arbeid, psykisk helse og 

rus

• Bedre muligheter til tilrettelagt 

kvalifisering

Inkluderingsdugnaden har tre innsatsområder



Personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull 
i CV’n. 

For NAV legges det til grunn at dette gjelder: 

 Personer med nedsatt arbeidsevne

 unge som ikke har fullført videregående 
opplæring

 innvandrere fra landgruppe 3 (flyktninger fra 
Asia og Afrika)

Innenfor disse gruppene har unge under 30 år 
særskilt prioritert.

Målgruppe



 1 av 5 i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet 

 1 av 10 unge under 30 år er verken i jobb, utdanning 

eller opplæring

 Flere unge på helserelaterte ytelser

 Flere unge med lavinntekt

 Flere unge får uføretrygd på grunn av psykiske 

lidelser

 Frafall fra videregående skole

 Fare for varig ekskludering fra arbeidsmarkedet

Utfordringsbildet



Potensialet for å få med flere arbeidsgivere på 

inkluderingsområdet er stort

41.000** 

unike virksomheter hadde i løpet av 2017 en eller flere 

personer på et arbeidsrettet tiltak

98.300 
med 1-4 ansatte

102.000 
med 5 ansatte eller flere

377.000 
med ingen ansatte

Virksomheter

i Norge*

* Kilde: SSB (Aktive virksomheter per 1.januar 2018)

**Kilde: Beregnet ved å sammenstille tolv månedsfiler for 2017 mottatt fra NAV statistikk  («Tiltak fordelt på virksomheter.xlsx»). Unike virksomheter er identifisert basert på unike 

organisasjonsnummer (kalles «bedriftsnummer» i datakilden).



 Bedre arbeidsgiverkontakt og tilpassede 

tjenester 

– Flere Markedskontakter i NAV

– Nasjonale intensjonsavtaler med større 

arbeidsgivere

– Økt bruk av virkemidler som bidrar til å redusere 

arbeidsgivers risiko

– Bedre informasjon og effektive digitale tjenester 

til arbeidsgivere

Redusere arbeidsgiveres terskel for å ansette



Nasjonale avtaler - hvorfor gjør vi dette?

 Formalisere samarbeid om 

rekruttering 

 Bidra til økt inkludering og 

flere i jobb

 Enhetlige og koordinerte 

tjenester fra NAV

 Fast kontaktperson/KAM

 Dekke arbeidsgiveres behov 



Innhold i nasjonale avtaler

 Overordnet forankring

 Legge til rette for lokalt 
samarbeid

 Rekruttering og 
inkludering 

 Kvalifisering av 
arbeidssøkere 

 Forventninger og mål om 
fast ansettelse  



– Lønnstilskudd

– Mentortilskudd

– Inkluderingstilskudd

– Oppfølging av arbeidstaker

– Oppfølging av arbeidsgiver

Virkemidler som kan redusere arbeidsgivers risiko



– Veiviser for inkludering 

for arbeidsgivere på nav.no. 

Informasjon til arbeidsgivere og 

tillitsvalgte som er mer tilpasset 

deres informasjonsbehov. 

Bedre informasjon og digitale tjenester til arbeidsgivere

https://tjenester.nav.no/veiviserarbeidsgiver/samleside


Bedre informasjon og digitale tjenester til arbeidsgivere

Prosjekt TAG  //  Digitale tjenester til arbeidsgivere 

https://arbeidsgiver.nav.no/kontakt-oss/
https://arbeidsgiver.nav.no/kontakt-oss/


 Jobbstøtte til brukere med 

lettere/moderate psykiske 

lidelser eller 

rusmiddelproblemer. 

 Individuell jobbstøtte (IPS) til 

brukere med moderate til 

alvorlige psykiske lidelser og 

eventuelle rusmiddelproblemer. 

Videreutvikle tilbud innen arbeid og psykisk helse



Fra sekvensiell til samtidig oppfølging fra NAV og 

helsetjenestene

TRADISJONELT:

NYTT:
Helse

Helse

I arbeidIkke i arbeid



 Mer samarbeid med fylkeskommune og 

kommune om tilpassede opplæringstilbud for 

ungdom uten fullført videregående opplæring.

 Mer samarbeid fylkeskommune og næringsliv 

om opplæringstiltak rettet mot behovet i 

markedet

 Bruken av opplæring i form av 

arbeidsmarkedskurs skal som hovedregel føre 

fram til formell kompetanse i form av offentlige 

prøvebevis, sertifikater mv. 

Bedre muligheter til tilrettelagt kvalifisering



 Egenregi

 Jobbspesialister

 Systematisk utadrettet arbeid

Utvidet oppfølging



Sykefraværsarbeid - Ny IA-avtale – dette er nytt

 Færre og tydeligere mål
– Sykefravær

– Frafall

 Alle bedrifter har tilgang til «IA-
virkemidler»

 Endringer i innretningen av 
virkemidlene, bl.a
bransjeprogrammer, 
ekspertbistand og forsøk med 
kompetansetiltak

 Ansvarsfordeling med 
arbeidsmiljømyndighetene

 Portal



Helseforløpet i NAV

Sykemelt,

ett år
AAP Ufør

Alders-

pensjon

6 %

8 %

56 % 47 % 77 %

100 

%

14 %



Gode brukeropplevelser 

Flere i jobb


