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Ny GIV: Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Refderingen legger nå tilrette for en storstilt satsing for å øke gjennomføringen i videregående
opplæring gjennom partnerskapet i Ny GIV. Kunnskapsdepartementet vil i den forbindelse invitere
alle fylkeskommunene samt Oslo kommune til å delta i et treårig prosjekt for å styrke samarbeidet
mellom skoler, oppfølgingstjeneste (0T), fagopplæring og NAV.

Oppfølgingstjenesten skal ta kontakt med alleunge som ikke er i videregående opplæring eller
arbeid fra og med avsluttet grunnskole - til og med fylte 21 år, jf. opplæringslovens § 3-6. NAV på
sin side forholder seg til dem som ved egen aktivitet registrerer seg i NAV. Årlige rapporteringer
fra fylkeskommunene viser at OT mangler oversikt over nær 30 prosent av sin egen målgruppe på
vel 30 000 ungdommer. NAV har registrert om lag 4-5000 unge under 20 år - herunder halvparten
på arbeidsmarkedstiltaket praksisplass. Samtidig definerer SSB i arbeidskraftsundersøkelsen
(AKU) tre ganger så mange, eller om lag 14 000 unge mellom 15-19 år, som arbeidssøkende. Det
samlede bildet av ungdom under 20 år, utenfor opplæring og arbeid, viser at altfor mange verken
er fanget opp av OT eller registrert i NAV. Kunnskapsdepartementet ser derfor behov for å styrke
oppfølgingstjenestens rolle og ansvar.

Det overordnede målet er en varig og samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid.
Oppfølgingen må bygges på et bærekraftig, strukturert og målrettet system for samarbeid om, og
en helhetlig bruk av, felles virkemidler. Ungdom utenfor ordinære opplæring og arbeid skal
motiveres tilbake til videregående opplæring eller til arbeid. Veien dit kan for noen unge gå
ljennom deltakelse i praksisnære opplæringsløp. Dersom full kompetanse på videregående nivå
ikke er et realistisk mål, skal målet være grunnkompetanse. Det bør imidlertid tilrettelegges for at
grunnkompetansen senere kan bygges til full kompetanse.

Målgruppen i prosjektet er lik oppfølgingstjenestens målgruppe, jf § 13-1 i forskrift til
opplæringsloven. Det er viktig å understreke at målgruppen er sammensatt og krever, av den
grunn, en differensiert tilnærming. Noen ungdommer er registrert i OT en kort tid, for så å
returnere til videregående opplæring eller til annen formålstjenlig aktivitet. Andre trenger
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betydelig, tett og langsiktig oppfølging. Eksempelvis er 4 prosent av alle elever som skrives ut av
10. klasse verken i opplæring eller arbeid året etter. Av dem som begynner på VG1 er 8-10 prosent
verken i opplæring eller arbeid året etter. Risikoen for at unge mennesker skal bli bli stående varig
utenfor opplæring og arbeid øker med tiden de unge er utenfor. Prosjektet skal derfor prioritere
oppfølging av denne mest risikoutsatte delen av målgruppen.

Prosjektet har tre nasjonale innsatsområder:

1. Utprøving av opplæringsmodeller som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål
OT skal tilrettelegge for tiltak som praksisnær opplæring og/eller arbeidspraksis, i samarbeid
med videregående skoler og NAV

-

Den mest risikoutsatte delen av målgruppen, de som har vært utenfor skole og arbeid i ett år
eller mer, skal gis høyest prioritet

2. Styrking av samarbeidsrelasjoner — tidlig inn med oppfølging

-

Samarbeidsrelasjoner mellom skoler, OT og NAV skal videreutvikles som permanente og
bærekraftige strukturer for avklaring, veiledning, tiltaksutprøving og oppfølging av ungdom
utenfor opplæring og arbeid

-

Skolene skal tilrettelegge for tidlig involvering av OT ved at det avholdes avslutningssamtaler
og undertegnes oppfølgingsavtaleri  samarbeid med OT og andre instanser,før elevene formelt
skrives ut av skolen (se vedlegg)

-

OT skal oppnå kontakt med og følge opp hele målgruppen, men likevel på en slik måte at den
mest risikoutsatte delen av målgruppen gis høyest prioritet

3. Kompetanseheving for ansatte i oppfølgingstjenesten

-

Kunnskapsdepartementet skal i samarbeid med fylkeskommunene og fagmiljoer utvikle
kompetansetilbud for ansatte i OT og eventuelt for ansatte ved skolene med sosialpedagogiske
oppgaver/ansvar

-

Fylkeskommunene og representanter for OT vil inviteres til dialog om innhold og form på
egnede kompetansetilbud

-

Det er et mål for prosjektet å ha kompetansetilbud på plass fra og med høsten 2011

Etablering og organisering av prosjektet
Kunnskapsdepartementet viser til allerede etablerte samarbeidsrelasjoner og -avtaler mellom
fylkeskommunen og NAV fylke, med bakgrunn i den sentrale avtalen mellom
Arbeidsdepartementet og KS fra mai 2007. Fylkeskommunene bes om å ta initiativ overfor NAV
fylke for å videreutvikleog konkretisere dette samarbeidet innen årsskiftet. Samarbeidet bør
defineres innenfor rammene av fylkets samlede prosjektdeltakelse i Ny GIV. Departementet ser
det som viktig å understreke at samarbeidsavtalene legger til grunn at NAV skal bidra med
arbeidsrettede tiltak.

Fylkeskommunene oppfordres videre til å organisere prosjektet slik at etablerte og velfungerende
tiltak overfor OTs målgruppe, videreføres og inngår i fylkets samlede prosjektdeltakelse i Ny GIV,
sammen med nye tiltak. Dette gjelder først og fremst tiltak rettet mot de som er mest risikoutsatte,
jf. beskrivelser over.

Fylkeskommunen har ansvaret for å utvikle gode opplæringsmodeller og tilby praktisk organisert
opplæring. Det er viktig at opplæring er knyttet til kompetansemål og at det i prosjektet forsøkes
ut modeller for opplæring i kombinasjon med praksisplass finansiert av NAV, deltidsarbeid eller
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lignende. NAV skal bistå fylkeskommunen med råd og veiledning rettet mot arbeidsmarkedet,
samt legge til rette for arbeidsrettede tiltak, i kombinasjon med opplæring fra fylkeskommunen.

Fylkeskommunene har ansvaret for at oppfølgingstjenesten har tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse til å ta en aktiv rolle i det tverrfaglige samarbeidet med å følge opp målgruppen, -
herunder planlegging og iverksetting av tfltak. Fylkeskommunen skal ha hovedansvar for
opplæringselementene i de tiltakene som tilbys, også dersom tiltaket er praksisplass gjennom
NAV. Det forventes at fylkeskommunen og NAV arbeider aktivt for en bedre sammenheng mellom
tilgjengelige virkemidler; opplæring og arbeidsmarkedstiltak.

Oppfølging fra OT og NAV må inngå i sammenhenger med et spekter av støttefunksjoner,
eksempelvis fra kommunale tjenester. Samarbeidet i oppfølgingen bør organiseres slik at det
involverer relevante deler av kommunal sektor, som uteseksjon/ungdomsenheter, rus-/psykisk
helse, barnevern, frivillig sektor, bolig m.fl.

Finansiering og rapportering
Departementet vil finansiere prosjektledelse i hver fylkeskommune med 1 mill, kroner r. år i
prosjektperioden. Midlene skal i tillegg til å dekke lønnsutgifter også bidra til å finansiere
administrative utgifter i forbindelse med nasjonal aktivitet i prosjektet (deltakelse på samlinger,
møter, rapportering, etc.) for prosjektledelsen.

Gjennom prosjektet skal det implementeres et oppdatert statuskodeverk og et indikatorsystem for
OT som sørger for bedre informasjon om målgruppen og effekter av det arbeidet OT gjør. Det vil
bli definert felles rapporteringskrav og -tidspunkter for slike.

Departementet ber fylkeskommunene om tilbakemelding innen 15.desember 2010 på hvordan
fylket tenker å organisere sin prosjektdeltakelse og hvem som skal være prosjektansvarlig/
kontaktperson i fylkeskommunen. Departementet ber samtidig om at fylkene redegjør for hvordan
OT er organisert i fylket, samt antall dedikerte årsverk i OT p.t.

Det tas sikte på å arrangere første prosjekt1edersamling i Oslo i januar 2011.

Arbeidsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet vil i eget brev oppfordre NAV på
fylkesnivå til å tilrettelegge for samarbeidet.

d hilsen

/17
#spedisjonssjef \ -4..,....,.....,\ \ .,-

m
J han Raaum (e.f.)

Lennart H. H
seniorrådgiver

Vedlegg 1

Kopi:
KS
Fylkesmennene

Side 3



Arbeidsdepartementet
Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet
Utdanningsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
NAV fylke
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