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Hvordan står det 
egentlig til med 
ungdommen…?
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Kilde: Statistikkbanken, SSB



Ungdom er oftere arbeidsledige
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Kilde: AKU, Statistikkbanken, SSB



Nesten alle starter i videregående opplæring, 
men frafallet er konstant
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Kilde: Statistikkbanken  SSB



En del  står helt utenfor
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eller under 
utdanning
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Kilde: Statistikkbanken, SSB



Gjenspeiles i 
fattigdomstall
Vedvarende lavinntekt
(0-17 år vs 18-34 år)

Kilde: Statistikkbanken, SSB
Bilde: colourbox.com

8%

www.colourbox.com



.. og fattigdommen øker mest blant unge
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Alle aldre 0-17 år 18-34 år

Vedvarende lavinntekt 
(60% av median, EU-skala)

Kilde: Statistikkbanken, SSB



Ungdom og sosialhjelp

Alle: 1 av 20 
18-24: 1 av 10

Kilde: Statistikkbanken, SSB
«Sosialhjelp 2015», SSB



Mange 
unge har 
psykiske 

plager





… og flere mottar midlertidige 
helserelaterte ytelser

Kilde: Grødem, Nielsen & Strand 
Fafo-rapport 2014:37



I arbeid eller utdanning
Lovlydighet
Mindre rus

Samfunnsorienterte
Skoleorienterte

God relasjon til foreldre
osv ….

Prestasjonspress
Utenforskap
Lavinntekt

Psykiske problemer
osv….

www.colourbox.com



Perspektivmeldingen 2017

Samfunnet og 
velferdsstaten 
trenger unge 

som blir 
produktive 

voksne



Frafall

NEET

Lavinntekt

Psykiske 
problemer

Sosiale 
problemer

Ledighet



(Nav-veileder)



 Hva er problemet nå?
 Hva er 

bakenforliggende 
årsaker?
 Hva bør vi gjøre?
 Hva kan vi gjøre?



Tiltak

Frafall

NEET

Lavinntekt

Psykiske 
problemer

Sosiale 
problemer

Ledighet

Personlige 
egenskaper

Bakgrunn/
familie

Strukturelle 
forhold

Mao: Alt henger 
sammen med alt



Kilde: Strand, Bråthen og Grønningsæter 2015

Utfordring: 
Opplevelse av mangel på tid og tiltaksplasser



Helhetlig/integrert tilnærming
• Tidlig intervensjon
• Personlig og tett oppfølging
• Individuelle oppfølgingsplaner
Yrkesrettet opplæring
Lærlingplasser & Praksisplasser
Og: Forberedende trening
Hindre frafall
• Identifisere risiko tidlig
• Alternative læringsformer
• Fleksible utdanningsmoduler som 

kobler utdanning og praksis
• Reintegrering

Skole  utdanning
Integrere og kombinere tjenester og 
tilby omfattende skreddersydde tiltak 
tilpasset individuelle behov (språk, 
funksjonsnedsettelse, kompetanse, barnetilsyn, transport mv)

Personlig og tett oppfølging



Enkelhet
Forebygging og tidlig, integrert innsats

Fleksibilitet i tiltakene
Oppsøkende og proaktivt hjelpeapparat

Individuell tilpasning/planer
Tett oppfølging (enkeltperson-effekten)

Bredt samarbeid

w
w

w
.colourbox.com



Unge prioriteres høyt –
er oppfølgingen/tiltakene fleksible nok 
og er samarbeidet godt nok?

Kilde: Strand, Bråthen og Grønningsæter 2015
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