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Sysselsettingsveksten er en inkluderingsmotor



Fortsatt store utfordringer
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Arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd Helt arbeidsløse**

Unge (under 30 år) mottakere av AAP, uføretrygd 
og ordinært arbeidsløse* 

* Tallene for arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd er fra mars hvert år, mens 

arbeidsløshetstallene er årlige månedsgjennomsnitt. 

* For 2022 gjelder det perioden januar til juli.

Psykisk helsevern for barn og unge. Antall 
polikliniske konsultasjoner per 1000 innbyggere



God «match» mellom utfordringer og muligheter?

▪ Psykiske lidelser er sosialt skjevfordelt. Blant 
skoleelever ser man at opplevelse av stress og 
mestring systematisk følger foreldrenes 
sosioøkonomiske status, målt ved utdanning og 
inntekt. 

▪ Risikoen for å falle ut av arbeidslivet ved nedsatt 
helse er også størst i gruppen med kort utdanning. 

▪ Samtidig er det en direkte negativ helseeffekt ved tap 
av arbeid. 

▪ Ungdommer som sliter i videregående skole og over i 
et arbeidsliv kan ha slitt i hele skoleløpet, mange helt 
fra barnehagealder, og de psykososiale utfordringene 
kan ha vokst seg store.

▪ Skolen er blitt enda viktigere for å skape selvtillit og 
mestring for «arbeiderklassens» barn, og at dette 
oppdraget i for liten grad er blitt fulgt opp.



Yrkesfagene er løsningen

▪ 8 av 10 unge er i arbeid 
ett år etter fagprøven

▪ Flere unge fullfører og 
består videregående 
når de får gjennomføre 
med opplæring i bedrift

▪ Fortsatt for få 
læreplasser

▪ 78%, mot 71% i 
2011



Bransjeprogram 
– den nye etterutdanningen til 

fagarbeidere







I de nye verdikjedene er det mange forretningsmuligheter som kan bidra til å 
sikre grønn omstilling og nye eksportverdier – her ligger fremtidens jobber
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