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Introduksjon   
 

Målet med dette dokumentet er å samle tilbakemeldingen som kreves for innholdet i IGMAs 

læreplan basert på landforskningen utført i Hellas, Nederland, Norge, Spania, Sverige, på 

Kypros og i Ukraina. 

Forskningen i partnerlandene har behandlet den nasjonale sammenhengen mellom unge 

voksne i alderen fra 18 til 30 år, de relevante organisasjonene som arbeider med disse 

ungdommene, fagpersoner som er involvert i disse organisasjonene, samt utfordringene disse 

organisasjonene står overfor til å arbeide (mer) effektivt med dette deres målgruppe. 

Forskningen gjennomføres innenfor igma3-prosjektet med målet å bidra til økt 

brukervennlighet av unge voksne gjennom forbedring av koordineringsaktiviteter av lokale 

interessentnettverk involvert i utdanning og sysselsetting, med fokus på arbeidsgiverrollens 

rolle og bidrag. 

Målgruppen for prosjektet består ikke av ensartede personer: Noen ungdommer vil være tidlig 

etterlatte i skolen igjen i løpet av en neste periode, noen andre vil ha fullført yrkes- eller høyere 

utdanning, men er arbeidsledige, noen unge kan ha gått usynlige " ikke delta i samfunnet, ikke 

være registrert og ikke ta sosiale fordeler. Likevel kan andre selv ha veldig gode grunner til at 

de ikke har / eller ikke søker en jobb for øyeblikket, selv om de har de riktige oppgavene, mens 

andre mangler de riktige avisene utdanning osv. osv. Alle disse ungdommene anses å være 

arbeidsløse når de ser på utdelingsstatistikk for våre nasjonale arbeidsmarkeder. Men typen 

av problemer / utfordringer disse ungdommene møter vil variere på en seriøs måte, og så vil 

deres behov så vel som tjenester som må tilbys, og de nødvendige ferdighetene til de 

involverte fagfolkene. 

For å kunne utforme det rette innholdet i læreplanen er det derfor av ytterste viktighet at vi 

har en klar beskrivelse av målgruppen hver partner vil fokusere på, de relaterte 

interessentorganisasjonene som arbeider med den aktuelle målgruppen, typen av fagfolk 

involvert og de faglige temaene som disse fagpersonene må være oppmerksomme på / 

kompetent i. Sist men ikke minst: vurderer målgruppen din og de involverte organisasjonene 

/ fagpersonene hva som er viktig for din forskning i vår nye IGMA-læreplan? 
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Dette dokumentet gir deg et bord som du må fylle ut for å gi oss denne typen tilbakemelding. 

Tabellen har som funksjon å oppsummere KORT ditt landsforskning til de elementene vi 

trenger for å kunne lage et nytt utkast til forslag til treningsinnholdet vi alle trenger / vi alle 

kan dele. 

Oppsummer svarene / konklusjonene på app 2 sider med tekst. Ytterligere oversettelse av 

forskningsrapporten er derfor ikke nødvendig lenger. Send det ferdige bordet til Jenny Averhed 

og Roger Van de Winkel den 29. februar den siste. Dette gir oss nok tid til å diskutere og 

utarbeide en utkast til innholdet i den nye læreplanen, som vi da skal presentere på vårt 

Drammen-møte i begynnelsen av april 2016. 

Summarize your answers / conclusions to app 2 pages of text. Additional translation of your 

research report is therefore not required anymore. Send the completed table to Jenny Averhed 

and Roger Van de Winkel on 29th of February the latest. This will give us enough time to discuss 

and prepare a draft version of the content of the new curriculum, which we then will present 

at our Drammen Meeting at the beginning of April 2016. 
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(i) Sammandragstabell  

 

  

 

1. Generell statistikk for ungdomsarbeiding (Eurostat) i ditt land 

Gi statistikk over de siste tre årene: 2012, 2013, 2014, (2015 hvis mulig) pluss trend. 

 

Nylige ungdomsarbeidsledighet I Norge (%)1: 

2012 2013 2014 2015 

8,6 9,1 7,9 9,8 

 

Norge går godt når det gjelder ungdomsarbeidsrater, som i 2012 var 8,6%, blant 
de laveste i OECD hvor gjennomsnittet var 16,3%. Andelen ungdommer som ikke 
er i arbeid, utdanning eller opplæring (NEET) var også lav på 7%. Det er imidler-
tid viktige forskjeller mellom ungdommen - de som ikke fullfører videregående 
skole er nesten fire ganger mer sannsynlig å være arbeidsløse enn de som har 
fullført høyere utdanning, og understreker behovet for at Norge skal fokusere på 
lavkvalifiserte ungdommer. 
 
De som oftest får økonomisk hjelp i Norge, er ungdommer mellom 18 og 24 år. I 
2014 var 2,1% i den aldersgruppen mottakere av økonomisk bistand. 
Det er mye fokus i Norge på unge som er arbeidsledige og blir mottakere av 
uføreforsikring, særlig på grunn av økende antall unge som mottar sosialhjelp.  
 
Tallene viser imidlertid at veksten fortsatt har vært langsommere enn i andre 
aldersgrupper. Unge mennesker mottar også sosialhjelp i kortere perioder, 
ettersom de i stedet kommer inn i andre ordninger eller i arbeidslivet. Generelt 
har gruppen imidlertid høy prioritet i Norge, både fra NAV og andre kommunale 
interessenter. Dette er nettopp for å unngå at de blir "fast" og blir mottakere av 
sosialhjelp 
2.  

                                                             
1 Statistikk fra Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics  
2 VG http://www.vg.no/nyheter/innenriks/flyktningkrisen-i-europa/ny-rapport-flere-faar-sosialhjelp/a/23630277/  
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På politisk nivå er det økt satsing på tiltak som opplæringsprogrammer innen bedrifter, 

lærlingstrening og initiativer for å opprettholde kompetanse 3. 

 

1. Hva er den spesifikke målgruppen for arbeidsløse ungdommer du vil jobbe med i ditt land? 

Beskriv kort hovedtrekkene til målgruppen eller gruppene du skal sikte på 

 

 

Basert på de ovennevnte trender om situasjonen for ungdomsarbeider i Norge ønsker ECWT å 

fokusere på ungdom i den nedre delen av målgruppen igma3, nemlig ungdom i aldersgruppen 18-

25. Men innenfor denne gruppen vil fokuset fortsatt være relativt «bredt», inkludert de som er i fare 

for å slippe ut - eller som allerede har gått ut - i videregående skole, enten på grunn av 

funksjonshemminger eller andre utfordringer som setter ungdom i risiko for å "falle" utenfor 

systemet. Målgruppen kan også inkludere de som allerede er mottakere av sosialhjelp. 

ECWT vil sikre en kjønnsfølsom tilnærming, opprettholde en naturlig kjønnsbalanse i arbeid med 

målgruppen. 

2. Hvorfor har dere valgt denne gruppen / gruppene? 

Beskriv kort hovedårsaken til fokus i din pilot på  denne / disse gruppene 

 

 
Fokuset på å arbeide konsekvent og tett med ungdom med risiko for arbeidsledighet, på et 
tidlig stadium, regnes som stadig viktigere. Tiltak og støtteordninger på et tidlig stadium er 
viktig for å forhindre ungdom i å "falle utenfor systemet". Forskning viser at mottakere av 
økonomisk bistand i økende grad har komplekse støttebehov, og ungdom er ikke noe 
unntak. Trending aspekter er: 

- Psykiske, fysiske, sosiale problemer (kognitiv, tempo, konsentrasjon) 
- Stadig yngre, lav utdannelse, frafall, ustabile livssituasjoner 
- Lang tid i støttetjenester, ofte aldri til jobb 
- Dårlig selvbilde, lav / svingende motivasjon, mange negative erfaringer, lav selvtillit 
- Lav deltakelse i viktige sosiale områder - økt marginalisering og sosial ulikhet4 

 

                                                             
3 abc nyheter http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2015/08/26/194868912/ap-regjeringen-undervurderer-
okt-ledighet  
4 Spjelkavik, Øystein (2015): Stiklestadkonferansen 2015 for et mer inkluderende arbeidsliv 
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Komplekse grunner til hvorfor ungdomsarbeiderne er så høye, gjør det stadig vanskeligere, og også 

upraktisk, å forsøke å kategorisere og skille for mye mellom enkeltpersoner. Snarere blir individuell 

oppfølging og tilpasset støtte stadig viktigere. Basert på disse fakta ønsker ECWT å opprettholde 

en relativt bred målgruppe, i hvert fall som utgangspunkt. 

3. Hva er de viktigste interessentene du må jobbe med? 

Kort omtale de ulike interessentene, og kort beskriv deres roller og ansvar, samt 

kompetansen til de involverte fagfolkene. 

 

• NAV (Norges Arbeids- og velferdsadministrasjon): Hovedsamarbeidspartner i 

pilotprosjektet, da dette er det offentlige arbeidsformidlingsbyrået, og nøkkelen til å 

kunne nå ut til et bredere nettverk av interessenter som arbeider med 

ungdomsarbeide, samt målet gruppen selv. 

• Arbeidsmarkedsforetak og arbeidsmarkedskooperativer (skjermede verksteder): 

Dette er tjenesteleverandører som også tilbyr andre statsfinansierte 

arbeidsmarkedsforanstaltninger, og som ofte er organisert som private 

aksjeselskaper der en lokal kommune eller fylkesting har flertallet av aksjene. 

Arbeidssøkere må henvises til et bestemt tiltak av den lokale offentlige arbeids- og 

velferdstjenesten. 

• Nettverk av potensielle arbeidsgivere: representerer arbeidsmarkedsperspektivet, 

definerer deres behov (for eksempel for ytterligere hjelp til å utvikle kompetanser) 

og krav (mot ungdommen). 

• Direktoratet for arbeid og velferd: Direktoratet er ofte involvert i å organisere og 

overvåke prosjekter. For overvåkingsformål må tjenesteleverandørene levere 

rapporter til referansevergan (NAV), som rapporterer til fylkesnivå og direktoratet. 

• Kommunal og fylkesting: Å sikre en viss forankring på et høyere politisk nivå, samt 

en måte å nå ut til et bredere nettverk. 

• Utdanningsinstitusjoner, som videregående skoler og / eller opplæringsskoler og 

voksenopplæring: disse representerer de primære kontaktpunktene for 

målgruppen og spiller dermed en avgjørende rolle. 

 

 



      

10 
 

igma3_ O3_Norge_01032016 

 
• "Helseaktører: Som ulike funksjonshemminger er ofte en del av bildet når det gjelder 

ungdomsarbeider, er det svært sannsynlig at interessenter fra denne sektoren vil være 

viktige å jobbe med i pilotinnstillingen. 

• "Karriereveiledningsinstitusjoner: Om det er i skolene eller som offentlige eller private 

aktører, er profesjonelle karriereveiledere, som vet om både arbeidsmarkedet og 

målgruppen, viktige for å få med i diskusjonene med de andre involverte aktørene. 

Andre potensielt viktige interessenter: 

• "NHOs lokale kontorer: Har grundig kunnskap om det norske arbeidsmarkedet, og 

representerer aktører (gjennom medlemskap) fra alle bransjer, handel og næringsliv. 

• "Sivil samfunn: foreninger, frivillige organisasjoner osv. Som arbeider direkte med 

ungdommen, og kan bidra med viktig kunnskap om ungdom utenom en faglig og formell 

kontekst som skole / arbeid. 

 

4. Hva er den største utfordringen de trenger for å løse, hva er deres hovedproblem for å 

forbedre sine tjenester / effektivitet? 

Igjen, vennligst beskriv kort! 

• "Manglende kunnskap om arbeidsgivere og behovene til arbeidsmarkedet. 

• Manglende samarbeid mellom NAV og arbeidsgivere / bedrifter er rapportert som et 

fremtredende problem. 

• "Mangel på ressurser / kunnskap til å følge opp de unge arbeidslederne nært nok - og for 

lenge nok. Spesielt under plasseringer etc. Også på grunn av manglende kommunikasjon 

og koordinering med arbeidsgivere. 

• "Arbeidsgivere trenger mer kunnskap om hvordan man oppfølger midlertidige ansatte              

og tilpasser arbeidsplassen (spesielt for funksjonshemmede / spesielle behov) - 

"Inkluderingskompetanse " 

• "Nå / identifisere og jobbe for forebygging med målgruppen / ungdom i fare for 

langtidsledighet. 

• "Skape bærekraftige, gjennomsiktige og samarbeidende nettverk av interessenter som 

klarer å jobbe tett med enkeltpersoner som trenger støtte. Overvåking, kommunikasjon og 

kontinuerlig evaluering av egen innsats i nettverket og samarbeid generelt. 
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5. Hva er i henhold til din forskning, målgruppen din og tilhørende interessenter (deres fagfolk 

som jobber med målgruppen din), de emnene våre IGMA-læreplaner må adressere? 

Vennligst skriv snarest emner og gi en veldig kort beskrivelse av innholdet slik at vi forstår 

hva du mener. 

 

• Tverssektorielt samarbeid: offentlig-private partnerskap. Hvordan få individuelle rådgivere 

/ lærere / arbeidsgivere til å bli oppmerksomme på hverandre, for eksempel å finne 

hverandre, møte, kommunisere osv. 

• Generelt samarbeid mellom skoler - arbeidsgivere - offentlige og private sysselsetting 

byråer - helseinstitusjoner (!) 

• Inkluderinskompetanse: Forbered arbeidsgivere bedre når det gjelder å motta ulike 

ungdommer som kommer på jobbplasseringer etc. Hvordan ta bedre hensyn til deres 

behov (som de ofte regnes som "vanskelig å jobbe med", eller selv har spesielle behov), 

være mer fokusert på individet, overvinne partiskhet mot arbeidsledige (ofte visse stigma / 

fordommer), få flere arbeidsgivere involvert og ønsker å gjøre flere plasseringer. 

• En hvilken som helst spesiell metode når du arbeider med ungdom, sammenlignet med å 

jobbe med voksne? Fokus på motivasjon og økende selvtillit og selvtillit har vist seg å være 

effektivt i Norge. 

• Den unge lediges rådgiver / kontaktperson og deres oppfølgingsevne er avgjørende for             

" suksessen "av den unge individens vei tilbake til sysselsetting / skole.  

• Hva er en god rådgiver for en ung voksen / tenåring? 

 

6. Eventuelle ytterligere oppmerksomhetsområder som pensum må dekke? 

 

• Bedriftssosialt ansvar kan være et interessant emne, et salgsargument i å nå ut til 

arbeidsgivere. (Eller, lokalt samfunnsansvar? Dvs. å gjøre konseptet til CSR mer "lokalt") 

7. Ifølge deg, hvilke emner / sorter eller informasjon kan være relevant for arbeidsgivere? 

Bare list og beskriv emnet; Vennligst også kort beskriv hvorfor du mener dette er relevant. 

 

 

Dette spørsmålet ble til en viss grad besvart under spørsmål 6. 
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• Det synes viktig å gjøre arbeidsgiverne mer oppmerksomme på de positive fordelene ved å 
være involvert i stillingsprogrammer. Både som samfunnsansvar, samt de økonomiske 
fordelene - spesielt på steder hvor de vil motta subsidier fra lokale eller statlige myndigheter. 
 

• Informasjon om tilskudd og programmer på jobbplassering. Jeg tror også at det er mangel på 
bevissthet om disse prosjektene / ordningene / programmene. Arbeidsgiverne har ikke tid til 
å finne ut av det selv. Det er de offentlige myndigheters rolle å nå ut. 
 

• Informasjon om målgruppen: hvor mangfoldig det er - og utbredt, når det gjelder 
utdanningsnivå, kompetanse fra alle sektorer, hvordan å håndtere funksjonshemninger etc. 
Alt dette som en måte på å redusere fordommer og redusere (tilsynelatende store) deling / 
gap mellom arbeidsledige og arbeidsgiver.  
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(ii) SAMMENDRAGS   
KONKLUSJONER 
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Sammendragskonklusjoner angående innhold 

 

Generelt bør det være mer fokus på hvordan man får arbeidsgiverne involvert i å få ungdom 

inn i arbeidsområdet, enten det er permanent arbeid, stillinger / lærlinger / praktikplasser 

eller andre midlertidige arbeidsplasser (betalt eller ikke-betalt eller med subsidier fra 

regjeringer). 

 

Arbeidsgivere trenger mer informasjon om hvordan de skal arbeide med både "urolige" 

ungdommer, samt de med funksjonshemming eller andre grunner for å trenge ekstra sosial 

/ økonomisk assistanse – Inkluderinskompetanse . 

 

Bevissthetsstigende av hvem målgruppen er, og hvordan man bedre kan betjene dem og 

følge opp på dem, med tanke på deres individuelle behov. Reduser fordommer og 

stigmatisering om deres "grunner til å være arbeidsledig" eller utenfor arbeidsmarkedet / 

utdanning. Dette gjelder for alle involverte interessenter. 

 

Det er mange beste praksis og erfaringer "der ute" - hvordan å kunne dele informasjon om 

hvilke gode eksempel som fungerer bedre enn andre. 

 

Fokus på individuell oppfølging av unge mennesker. Metoder og måter å kommunisere 

på. Hva gjør en god rådgiver? Hvordan kan du motivere ungdom? Styrke mentorkompetanse 

til rådgivere / lærere / helsepersonell som jobber med ungdommen. 

 

Hvordan skape et velfungerende nettverk av aktører - dele informasjon / kommunisere / 

være oppmerksom på hverandre - og opprettholde disse relasjonene i praksis. 

 

 

 

 


