
Gi en status på utfordringsbildet slik 
NAV ser det 20.11.19

Om våre satsinger i NAV Bodø
• Litt statistikk/ tall for Bodø
• Kort om utfordringsbildet i Bodø
• Hva vi gjør og hva vi lykkes med
• Kort om barnetrygd og sosialstønad



 Slike saker skal vi ikke ha! 
 En sak er en for mye!
 «…..ikke fritt fram, sykmeldte og mottakere av 

arbeidsavklaringspenger vil fortsatt ha plikter ifølge norsk 
lov. …man må kunne gjennomføre aktiviteter og 
avtaler man har med helse, NAV og arbeidsgiver.» 

 NAV skal/ må ha tett kontakt med brukerne for å få flest 
mulig tilbake i jobb og aktivitet. 

I en krevende tid på den nasjonale (NAV)-
arenaen…



NAV Bodø 10 år lørdag 23. november…..
 10 årsjubileum + Kontorsamling +

Julebord = Fredag 22. november
 Spennende program på dagtid og 

fest på kvelden for alle ansatte



Organisasjonskart NAV Bodø
.

NAV-leder

Ivar Karlsen

Mottak og 
Jobbsenter

ca 27 ansatte
Trine H. Olsen

Ungdomsteam
Jobbspesialister
Markedsteam

Oppfølging 1
ca 23 ansatte

Anniken Hardie

Jobbspesialister
HOLF-medarbeider

Ungdomsteam
Markedsteam

Oppfølging 2
ca 25 ansatte

Hege S. Moen

Jobbspesialister
HOLF-medarbeider

Ungdomsteam
Markedsteam

Marked og Samfunn
ca 18 ansatte

Elin Simonsen

Jobbspesialister
Markedsteam

STAB
ca 8 ansatte
Berit B. Hedenstad









Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
2017 423 438 489 461 433 456 410 413 433 438 452 474
2018 423 405 452 459 431 436 400 420 395 435 461 426
2019 456 475 461 457 466 428 411 369 379 421
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Antall sosialhjelpsmottakere pr. måned 



• Våre Jobbspesialistteam, Markedsteam, 
Ungdomsteam og In-Team gir NAV Bodø stor kraft 
til selv å følge brukerne både tettere og bedre på 
veien ut i ordinært arbeid. 

• Vi har jobbet ned de samlede beholdningstallene 
i kontoret.

• En mix av at vi har færre brukere, at vi i NAV Bodø 
selv har flere verktøy samt at vi har stor kapasitet 
på tiltaksplasser, har gitt mindre behov for 
skjermede tiltak hos våre leverandører.

Gode sammenhenger



Det skjer mye bra



Uføretrygd Nordland - September 2019
Under 10 prosent

10-14 prosent
Over 14 prosent

20 303 mottakere av uføretrygd ved utgangen av september 2019. 
Det er en økning på 4,2 prosent sammenliknet med 2018.

13,5 % Andel av befolkningen mellom 18 og 67 år som mottar 
uføretrygd ved utgangen av september 2019. 
I september 2018 var andelen 12,9 %. 
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Uføretrygd Nordland - September 2019
Under 10 prosent

10-14 prosent
Over 14 prosent

Lavest andel:

Bodø: 9,5 %

Bodø har en andel på 9,5 % av befolkningen uføretrygd. Dette 
er eneste kommune i Nordland med lavere andel uføretrygdede 
enn landssnittet (10,2 %). 

11 kommuner i Nordland har lavere andel uføretrygdede enn 
fylkessnittet, men høyere enn landssnittet. 

32 kommuner i Nordland har høyere andel uføretrygdede enn 
fylkessnittet. 

20 303
mottakere av uføretrygd i Nordland i september 2019. 
Det er en økning på 814 sammenliknet med 2018. 
Året før var veksten på 501 personer. 

13,5 %
Andel av befolkningen mellom 18 og 67 år som mottar 
uføretrygd ved utgangen av juni 2019. 
I 2018 var andelen 12,9 %. 

Høyest andel:

Ballangen: 24,6 

%



Mars 09 Mars 17 Juni 18 Juni 19
Landet 7620 (2,6%) 14.730 (4,6%) 16.879 (5,1%) 19.084 (5,5%)

(295’) (321’) (332’) i alt 9,8% (347’) i alt 10,2%

Fylket 435 (2,3%) 771 (4,1%) 858 (4,4%) 1009 (5,0%)
(18.630) (19.006) (19.422) I alt 12,8% (20.180) i alt 13,5%

Bodø 77 (3,0%) 168 (5,5%) 188 (6,0%) 205 (6,3%)
(2.556) (3.029) (3.144) i alt 9,3% (3.238) i alt 9,5%

Trondheim 685 (6,3%) 750 (6,6%)
(10.852) (11.326)

Kristiansand 302 (4,9%) 378 (5,8%)
(6.190) i alt 10,5% (6.567) i alt 11,0%

Uføre under 30 år



• Gjør vi «alt» med dagens unge før vi setter dem 
til uføre….!?

• Unge under 30 år som går i «uføre-retning», skal 
vi ha en ekstra sløyfe med

• HelseIArbeid – en nyvinning hvor vi allerede er 
godt i gang

• Rådgivende overlege
• Prosjekt Fullført – et forsøk på å utfordre 

mulighetene i opplæringstiltak/ vg skole

Snu alle steiner……



• Mål om å få unge «uføre-kandidater» 
gjennom videregående utdanning

• Vi er flinke til å snu de vi kan (Bratten/ Smart 
Ungdom/ Temahjul)

• Alle skal ikke bli rørleggere – vårt behov for 
lærere, ingeniører mv i Nordland…..

• Målgruppa for PF er NAV-brukere som står i 
større utfordringer – vi tar ikke over ansvar fra 
vg skole

Prosjekt Fullført



Prosjekt fullført

• Fint å konsentrere seg om ett fag i gangen. Det 
tar tid å komme inn i rutinene og tro på seg 
selv etter flere år i utenforskap. 
Arbeidskondisjon og fokustrening er sentralt

• Tilpasset opplæring: samsvar mellom egne 
ferdigheter og krav som stilles til deltakeren. 
50% studiebelastning er ikke alltid realistisk.

• Det tar lang tid å lage god dannelse i fagene, 
og arbeide med indre motivasjon



Uttalelser fra deltakerne
• «Sosial trening på et nivå som er overkommelig»
• «Det som er bra med prosjekt fullført er at jeg får gjort ferdig skolegangen 

min og fått en utdanning. 
Og at jeg har fått veldig gode venner der».

• «En veileder som er en støttespiller og som ser meg»
• «At jeg får fullført fagene mine og kan få meg en utdanning»

22.11.2019



HOLF- Helhetlig oppfølging av 
lavinntektsfamilier



 Målgruppen er familier (med inntil 4 hjemmeboende barn 
under 18 år) som

 er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp (mer enn 6 
mnd.)

 er gjengangere på økonomisk sosialhjelp
 mottar andre NAV-ytelser og har supplerende sosialhjelp i 

tillegg

Målgruppen for prosjektet (trekning)

Kjennetegn på målgruppen fra fase 1, utviklingskontor (45 familier) :

• Foreldre ønsker å være i arbeid 
• Enslige forsørgere
• Innvandrerbakgrunn
• Samarbeid med flere instanser

• Instansene jobber godt innenfor tjenestene, men gir i noen tilfeller motstridende 
signaler til mor/far.



Fire målområder 
koordinering, samarbeid  og helhetlig innsats

Økonomi
Bidra til at foreldrene kan 
håndtere egen økonomi

Familiekoordinator

Familien

BarnevernBoligkontoret

Bolig
Sikre en stabil og tilfredsstillende 
bosituasjon for familien

Arbeidsgiver

«Endelig noen som ser 
behovene i familien og 
mine behov, og hjelper 
med koordinering»
-Alenemor med fire barn -

SkoleLege

Arbeid
Foreldrene blir i stand til å 
forsørge barna og seg selv 
gjennom arbeid/inntekter

SFO

Barnas situasjon
Øke barnas deltagelse og sosiale 
inkludering gjennom deltagelse i 
barnehage, skole, SFO og 
fritidsaktiviteter



...Men hvor mange barn i Bodø er i 
lavinntektsfamilier?
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Antall barn tilsvarende 
1 ½ x Alstad barneskole



Mål om at vi i Bodø kommune «snur oss» i lag 
og går sammen for å gjøre ting på en bedre/ 
annen måte



Flyktningkontoret
Voksenopplæringen

Barnevernet

NAV
Arbeid og 
aktivitet

Boligkontoret

Hjelpemiddelsentral/
ART/NLSH/Fastleger

Skolene

Nordland Idrettsråd
Frivillige organisasjoner

Tildelingskontoret

Barnehagekontoret

UDI/Politiet

Oppfølgingstjenesten



Målområdet Arbeid





Målområdene Bolig og Økonomi





Målområdet Barnas Situasjon







FAMILIER SOM DELTAR HOLF - UTVIKLINGSTREKK SOSIALHJELP 

Familie nr 2015 2016 2017 2018 2019 (pr. 30.6) Samlet
5 113 156 133 396 69 131 0 0 315 683

15 0 78 581 49 913 11 423 0 139 917
19 169 405 49 656 127 544 68 496 0 415 101
27 322 933 312 713 278 775 280 063 113 056 1 307 540
38 176 140 51 100 8 749 53 447 0 289 436
50 55 737 72 996 20 740 43 716 0 193 189

Sum 837 371 698 442 554 852 457 145 113 056 2 660 866
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