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Jobbmuligheter 
til alle 

• 110 medlemsbedrifter over hele landet 
• En hovedoppgave: bidra til at flere kommer i 

ordinær jobb i stedet for uføretrygd. Forlenget 
arm av NAV 

• Men også: Bidra til at uføretrygdede kan ha et 
godt tilpasset arbeidstilbud 

• Forhåndsgodkjente tiltaksleverandører til Nav 
• Utbytteforbud, offentlig/ideelt eierskap 



Utenforskapet er vår 
nasjonale utfordring 

• Utfordring: 

• Ca 200 000 personer med nedsatt arbeidsevne 

• 120.000 av disse har behov for arbeidsrettet bistand 
(Kilde: Nav) 

• Ca. 60.000 tiltaksplasser for gruppen 

• Ventetid i 390 dager før tilbud  
(Kilde: Statsbudsjettet) 

• NAV avsluttet 130 000 tiltaksløp i fjor. A&I avslutter ca 
40 000 av disse. 

• Pluss sosialhjelpsmottakere i kvalifiseringsprogrammet, 
drop-outs 

• Flyktninger som skal integreres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lengst fra arbeidslivet (Personer med nedsatt arbeidsevne)            Nært arbeidslivet (personer med moderat bistandsbehov) 

320 000 Uføre         150 000 AAP          40 000  langtidssykemeldte,      50 000 langtidsledige               85 000 Ledige        50 000 sykemeldte 

Arbeidsforberedende trening 
AFT  

Avklaring   
 Anbud  

Rehabilitering 
Anbud  

Oppfølging 
 Anbud 

AMO Jobbklubb  
 Anbud  

Nav egenregi/ 
Kommunale tiltak 
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"Utenforskapet" – ikke en ensartet gruppe.  
Ikke et ensartet tilbud  

Ca. 40.000 sosialhjelpsmottakere 

Forhåndsgodkjente tiltaksarrangører NAV 



Hvem er på arbeidsrettede tiltak 



I 2017 gjorde bransjen en forskjell for mange- 
vi får flere i arbeid i 2018  
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9000 ansettelser.  
 
2000 NHO-bedrifter. 
 
50 konsern. 
 
Alle bransjer kan 
rekruttere 
bærekraftig. 

Språk i endring:  
 

Bruker   - kandidat 
Nedsatt arbeidsevne –huller i CVen 

Inkludering - rekruttering 



Kvalifisering virker på vei mot fast jobb 



Nav og kravspek i VTA 



Fag og politikk 



Gjennomslag i Stortinget høsten 2017 
Vekslende flertall, men samtlige partier har stemt for en eller flere av punktene: 

• Stortinget ber regjeringen i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet 
vektlegge Arbeidsforberedende trening (AFT-tiltaket).  

• Stortinget ber regjering vurdere om det er mulig for tiltaksdeltakere i Arbeidsforberedende 
trening (AFT-tiltaket) som har nytte av fagbrev for å få jobb, kan gis denne muligheten på 
en ubyråkratisk måte.  

• Stortinget ber regjeringen åpne for at personer med nedsatt arbeidsevne skal kunne ta 
fagbrev samtidig som de deltar på Arbeidsforberedende trening (AFT). 

• Stortinget ber regjeringen vurdere ytterligere å øke antall varige, tilrettelagte 
arbeidsplasser for å styrke arbeidstilbudet til uføretrygdede. 

• Stortinget ber regjeringen så snart som mulig komme tilbake til Stortinget med resultatet 
av evalueringen av konkurranseutsettingen av arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor med 
tanke på brukermedvirkning og oppnådde resultater og foreslå eventuelle endringer i 
anbudspraksis for bedre måloppnåelse. 
 



Anbud – forrige runde 



Anbud på 
inkluderingsområdet 
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