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Helt ledige ungdommer  NAV Eidsvoll: 

  

01-
Januar 

02-
Februar 

03-
Mars 04-April 05-Mai 

06-
Juni 

2016 125 129 132 107 89 93 

2017 92 91 76 65 61 72 

2018 73           

 

07-Juli 
08-
August 

09-
September 

10-
Oktober 

11-
November 

12-
Desember 

81 110 92 87 89 83 

63 53 51 65 68 64 

            

 

 

 



Ungdommer på tiltak NAV Eidsvoll: 

 

 

Arbeid med ungdomsledighet ved NAV Eidsvoll 

I januar 2018 er det 73 helt ledige ungdommer i Eidsvoll kommune. I januar 2017 var 

det 92. Disse 73 er ikke på tiltak, arbeidstrening eller i utdanning. I januar 2018 har vi 

24 ungdommer på tiltak mot 10 i samme måned i 2017. 

Når ungdommer registrerer seg som ledige på NAV, starter veiledere med å få dem inn i 

arbeidsrettet aktivitet innen 8 uker etter henvendelse. Dette er et krav fra statlige 

myndigheter. NAV-kontoret kartlegger ungdommen, og har deretter regelmessige 

individuelle samtaler samt en kontinuerlig vurdering av arbeidsrettede tiltak som kan 

bidra til å bringe ungdommen raskere ut i arbeid. Ungdomsteamet drøfter saker i forhold 

til oppfølgingsløp/aktivitet.   

I tillegg til at ungdomsteamet fokuserer på arbeidsrettede tiltak, så har de også fokus på 

skole. Det kartlegges om ungdommer har fullført videregående skole, og eventuelt hvor 

mye de har igjen. Dersom de ikke har fullført og for eksempel mangler tredje året eller 

enkeltfag, innhentes det kopi av kompetansebevis og saken drøftes med NAV-veileder i 

skole som ser på løsninger for å få de inn i et VG3 løp på Jessheim vgs. Det er også et 

samarbeid med oppfølgingstjenesten (OT), både i forhold til læringsløp/lærekandidatløp, 

arbeidsrettet tiltak eller tilbakeføring til skole.  

Under kartlegging av ungdommer som henvender seg til NAV møter ungdommen gjerne 

to personer fra ulike fagområder dersom vi etter en telefonsamtale med bruker er 

usikker på hvilken veileder som er mest riktig med tanke på at vi jobber innenfor ulike 

fagområder. Dette gjør vi for at vi skal kunne få muligheten til å gripe inn raskest mulig 

og for at vi skal kunne benytte oss av hverandres kompetanse.  



Ungdomsteamet samarbeider med kommunale og/eller statlige helsetjenester, 

miljøarbeidertjeneste, poliklinisk (DPS, ARA), fastlege og avdeling for rus og psykisk 

helse. Sistnevnte kommer til NAV-kontoret annenhver tirsdag for å avholde samtaler 

med ungdom som har utfordringer tilknyttet rus og/eller psykisk helse. Samarbeid med 

disse tjenestene blir benyttet som et ledd i den arbeidsrettede oppfølgingen av ungdom. 

For ungdom med nedsatt arbeidsevne på grunn av helseutfordringer, brukes det mye tid 

på å utrede personen. Dersom disse ikke er klare for arbeidsrettet aktivitet vil vi gå i 

dialog med deres fastlege for å finne løsninger.  

NAV Eidsvoll har et team bestående av åtte veiledere som kun jobber med ungdommer. I 

2018 er det planlagt ytterligere tiltak for å få ned ungdomsledigheten. Ungdomsteamet 

har fått egen koordinator og det skal utarbeides mandat for teamets oppgaver. NAV-

kontoret har også igangsatt prosjekt med NAV-los som skal jobbe tett med familier for å 

forebygge ungdommers frafall fra videregående skole og generell utenforskap. NAV 

Eidsvoll har også NAV-veileder på Eidsvoll videregående skole. I tillegg samarbeider NAV 

og virksomhet Kultur om utvikling av jobbsenteret. Ungdommer som er knyttet til 

jobbsenteret har vedtak om økonomisk sosialhjelp og skal være på jobbsenteret på 

grunn av vilkår satt etter Lov om sosiale tjenester §20A. 

 

Lise Andersen 

Leder NAV Eidsvoll 


