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FORORD 

KLAR- prosjektet (Kunnskap Læring og Arbeidsinkludering), har vært del av det nasjonale 

forsøket: Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV- kontor initiert av Arbeids- og 

velferdsdirektoratet. Forsøket har vært et utviklings- og forskningsprosjekt i perioden 2013 – 

2016. Gjennom et samarbeid mellom NAV Buskerud, NAV Østfold, Fylkesmann i Buskerud, 

Fylkesmannen i Østfold, NAV Hurum, NAV Røyken, NAV Rygge, NAV Moss, 

representanter fra brukerorganisasjonene Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og 

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) i Buskerud og Østfold og Høgskolen i Østfold 

(HIØ) er det prøvd en nye metode for arbeidsinkludering av brukere med sammensatte 

bistandsbehov. Det er også utviklet og gjennomført en utprøving av et nytt system for 

kompetanseutvikling i NAV-kontor. Utviklings- og utprøvingsarbeidet er gjort i et 

firepartssamarbeidet som beskrevet ovenfor. 

 

Prosjektet har vært en stor faglig dugnad. Det overordnede målet for firepartssamarbeidet har 

vært å utvikle en mer kunnskapsbasert praksis i NAV-kontorene og en mer treffsikker 

utdanning, slik at tjenestene til brukerne blir mer treffsikre og av bedre kvalitet. Formålet har 

vært at flere brukere med sammensatte bistandsbehov skal inkluderes i arbeid, utdanning og 

sosialt fellesskap. 

 

Etter hardt arbeid i fire år er det mange som fortjener en takk for sin innsats. Først en takk til 

alle arbeidstakerne som har vært kjernen i prosjektet. En takk til Karianne Nyheim Stray 

Arbeidslivssenteret Østfold og Kikki Arnseth Arba Inkludering AS for inspirasjon og 

veiledning underveis i prosjektperioden. En takk til de tre NAV-kontorene som har stilt opp 

som referansekontorer for effektstudien i metodeutprøvingen; NAV-Rakkestad, NAV-

Sarpsborg og NAV-Modum. En takk til Fylkesprosjektet i Sør-Trøndelag, Fylkesprosjektet i 

Rogaland og Arbeids- og velferdsdirektoratet for godt samarbeid. Og sist men ikke minst en 

takk til alle oss som på en eller annen måte har deltatt og gjort KLAR-prosjektet mulig: 

Fylkesmannen Buskerud: Lena Kristin Hjelle, Une Borg Kjølseth. NAV-Buskerud: Line 

Fossum Skogstad, Magnar Deila. NAV-Røyken: Ole Petter Gravningen, Anastasia 

Pavlovskaya, Merethe Nilsen, Jørgen Gulbrandsen, Cathrine Lysne. NAV-Hurum: Tove 

Refsnes, Elisabeth Plomgren, Marthe Kathrud, Espen Foss. FFO Buskerud: Knut Stubben, 

Ann-Kristin Ham, Reidar Lauritsen. Fylkesmannen Østfold:  

Famara Sanyang, Kjersti Salberg. NAV-Østfold: Arild Hjortland, Marius Kristiansen. 
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NAV-Moss: Kari-Mette Mjønner, Jens Christian Nicolaysen, Elisabeth Vindløv. NAV-Rygge 

Katarina Gulin, Anna Edquist, Elisabeth Harder, Liv Hildre Fause Brandt, FFO-Østfold: Gro 

Carlsen, Merethe Lund.  

RIO: Eva Pay, Høgskolen i Østfold: Terje Grøndahl, Berit Eivi Nilsen, Kirsti Meum Paulsen, 

Elin Tangnæs, Vigdis Grøndahl, Camilla Ihlebæk, Erna Haug.  

Rapporten er et resultat av et samarbeid om kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling, utprøving, 

forskning og diskusjoner som til sist er ført i penn av de ansatte ved HIØ; Kirsti Meum 

Paulsen, Elin Tangnæs, Berit Eivi Nilsen og Erna Haug. 

 

 

Kråkerøy 30.08.17 

Erna Haug  

Prosjektleder 
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SAMMENDRAG 

Bakgrunn 

Kunnskapsbasert praksis i NAV-kontor, KLAR-prosjektet, har vært et utviklings- og 

forskningsprosjekt for en systematisk og forskningsbasert styrkning av kvaliteten og 

kompetansen på NAV- kontorenes virkemidler, tjenester og arbeidsmetoder overfor brukere 

med sammensatte behov. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fylkesmannen i Buskerud, 

Fylkesmannen i Østfold, NAV Østfold, NAV Buskerud og Høgskolen i Østfold (HIØ). 

Fylkesmannen har vært prosjekteier og Høgskolen i Østfold har ledet prosjektet. Fire NAV – 

kontorer har deltatt; NAV Hurum, NAV Røyken, NAV Moss og NAV Rygge. I tillegg har 

brukermedvirkere fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) og Funksjonshemmedes 

Fellesorganisasjon (FFO) deltatt og vært representert i alle deler av prosjektorganisasjonen.  

Metoder for arbeidsinkludering, systematisk læring i NAV–kontorene og nye måter å 

samarbeide på skulle utvikles og prøves ut gjennom prosjektperioden.  

 

KLAR-prosjektet har hatt følgende hovedområder for utvikling og utprøving av metoder: 

1. Utprøving av ny metodikk for arbeidsinkludering i NAV-kontor: Supported 

Employment (SE)  

2. Utvikling og utprøving av et læringssystem for kompetanseutvikling i NAV-kontor 

3. Etablering av nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis, brukere og 

samarbeidspartnere. 

 

Utprøving av SE, utvikling og utprøving av et læringssystem og etablering av nye 

samarbeidsformer har foregått parallelt i de fire NAV-kontorene. Evaluering av samarbeid er 

evaluert av ekstern evaluator; Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). 

 

Forskning 

Det er benyttet flere forskningstilnærminger for å evaluere prosjektet. I forbindelse med 

utprøvingen av SE ble det gjennomført en spørreundersøkelse med 3 målepunkt. I tillegg ble 

det gjennomført intervjuer med arbeidsgivere, arbeidstakere, jobbveilederne og 

brukerrepresentanter fra organisasjonene. Arbeidsgiverne besvarte også et spørreskjema om 

sine erfaringer og jobbveilederne har skrevet logger over arbeidet som er gjort med hver 

enkelt arbeidssøker. Læringssystemet ble utviklet og evaluert gjennom gruppeintervjuer og 

gjennom at alle NAV-ansatte fylte ut et spørreskjema før utviklingen startet og etter 
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utprøving, ved prosjektslutt. I tillegg ble det gjennomført individuelle intervju og 

fokusgruppeintervjuer av brukerrepresentantene i prosjektet. Siden samarbeidet i prosjektet 

ble evaluert av ekstern evaluator; (AFI) er det ikke foretatt datainnsamling internt i prosjektet, 

spesifikt om samarbeid, men det har vært spørsmål om dette blant annet i spørreskjemaene til 

ansatte i NAV-kontorene, der det ble stilt spørsmål om møteplasser og arenaer for læring.  

 

Funn/resultater  

Dataene fra spørreundersøkelsen til arbeidssøkere/arbeidstagerne i utprøvingen av SE er 

mangelfulle og kan ikke brukes til å evaluere om SE som metode for arbeidsinkludering i 

NAV førte til at flere kom i arbeid. Resultatene som presenteres er resultater fra NAV-

kontorenes egen rapportering på status ved prosjektslutt. Evalueringene så langt viser at flere 

arbeidssøkere i testgruppen kommer ut i jobb sammenlignet med kontrollgruppene.  

 

Arbeidsgivernes erfaringer med oppfølging fra jobbveilederne i testkontorene er entydig 

positiv. De gir uttrykk for at samarbeidet og oppfølgingen fra NAV i prosjektperioden har 

fungert bedre enn det de har erfart tidligere. Viser til nærmere beskrivelser i 

Kunnksapsbeskrivelsen om Supported Employment og Læringssystem i NAV-kontor 

(vedlegg 1) og i veileder til Supported Employment i NAV-kontor (vedlegg 2).  

 

Det er utviklet og gjort utprøvinger av et læringssystem for kompetanseutvikling i de fire 

NAV-kontorene i forsøket. Det er utarbeidet en veileder som kan brukes av andre NAV-

kontor som vil prøve det samme (vedlegg 3).  

 

Gjennom prosjektperioden har vi høstet nye erfaringer og etablert et tettere samarbeid mellom 

partene i prosjektet. Det er ikke utviklet nye rutiner eller arenaer for samarbeid etter 

prosjektperioden, da partene vurderer de eksisterende rammene for samarbeid som 

tilstrekkelige og gode. 

 

I kapittel 1  gis en oversikt over bakgrunn for prosjektet, en ytterligere beskrivelse av 

fokusområdene samt en beskrivelse av deltagere, mål og utprøvingsarenaer. 

I kapittel 2  presenteres organiseringen, struktur, eierskap roller og ansvar, samt en oversikt 

over økonomiske rammer og ressursbruk.  
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I kapittel 3  presenteres prosjektorganiseringen og rammebetingelser. 

I Kapittel 4  presenteres metodeutprøvingene og forskningsaktivitetene til utprøvingen av 

SE, av Læringssystemet som modell for kompetanseutvikling og erfaringer fra samarbeid 

mellom de fire partene i prosjektet.  

I kapittel 5  presenteres resultater fra evaluering og forskning på metodeutprøvingene; SE, 

arbeidsgivererfaringer, jobbveiledererfaringer og arbeidsgivererfaringer. Evalueringer fra 

utprøving av læringssystemet, erfaringer og intervjuer om firepartssamarbeidet samt 

erfaringer fra intervjuer med brukerrepresentantene som har deltatt i prosjektet (se egen 

rapport vedlegg 5). 

I kapittel 6  gjøres det rede for og diskuteres erfaringer av utprøvingene; Supported 

Employment, Læringssystemet og Firepartssamarbeidet. Hva virket/virket ikke. Hva var gode 

tilpasninger i NAV kontorene og hvilken kunnskap tas med videre.  

I kapittel 7  gis en samlet vurdering av måloppnåelsen i prosjektet.  

I Kapittel 8  beskriver mulige veier videre etter prosjektslutt. 

I Kapittel 9  presenteres Nyheter fra NAV-kontorene 30.08.17 
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1. INNLEDNING 

Denne sluttrapporten fra KLAR-prosjektet (kunnskap – læring og arbeidsinkludering) i  

Buskerud og Østfold beskriver utprøvinger, resultater og erfaringer fra det nasjonale forsøket 

«Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor. Forsøket har vært et utviklings- og 

forskningsprosjekt, i perioden 2013 - 2016.  

 

KLAR-prosjektet har gjennomført følgende delprosjekter: 

1. Utprøving av SE som metode for arbeidsinkludering i NAV-kontor:  

2. Utvikling og utprøving av et læringssystem for kompetanseutvikling i NAV-kontor. 

3. Etablering av nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis, brukere og 

samarbeidspartnere. 

 

Det nasjonale forsøket «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor», som er initiert av 

Arbeids- og velferdsdirektoratet, har vært retningsgivende for KLAR-prosjektets 

innsatsområder. Tre fylkesprosjekter har deltatt i forsøket; Sør-Trøndelag, Rogaland og 

Buskerud-Østfold. Hovedformålet med programmet for forsøket har vært en systematisk og 

forskningsbasert styrking av kvaliteten og kompetansen på NAV-kontorenes virkemidler, 

tjenester og arbeidsmåter overfor brukere med sammensatte behov/nedsatt arbeidsevne. Dette 

er en brukergruppe som har behov for tett individuell oppfølging med arbeid som mål.  

Forsøket skal samlet sett bidra til en mer kunnskapsbasert praksis i NAV-kontoret. 

 

Før oppstart forelå det føringer for innretningen av de ulike fylkesprosjektene:  

 Prosjektene skal ta utgangspunkt i lokale utviklingsbehov og tilpasse dette de enkelte 

involverte NAV-kontor. 

 Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontoret er et nasjonalt forsøk som skal bidra 

til ny, etterprøvbar kunnskap. Endring og utvikling skal derfor ikke bare skje i det 

enkelte NAV-kontor, men erfaring og resultater skal ha overføringsverdi til andre.  

 Ansvarlige aktører er: NAV-kontor, utdanning, forskning, NAV fylke og 

fylkesmannen (FM), der FM skal ha et hovedansvar for å sikre gjennomføring 

 Det skal utarbeides samarbeidsavtaler mellom partene, som skal omhandle roller, 

ansvar og brukermedvirkning. 

 

KLAR-prosjektet har vært et omfattende og sammensatt prosjekt der virksomheter og etater i 

to fylker har samarbeidet om kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling, kunnskapsspredning og 
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kompetanseutvikling (Kompetansestrategi for NAV 2013 – 2020). Det ble før oppstart brukt 

mye tid på å etablere en felles forståelse både for mål, virkemidler og hva som skulle utvikles 

og prøves ut i prosjektperioden. Innsatsområdene som ble valgt var: utprøving av SE som 

metode for arbeidsinkludering, utvikling og utprøving av et læringssystem for 

kompetanseutvikling i NAV-kontor og etablering av nye samarbeidsformer/arenaer for et 

firepartssamarbeid.  

 

1.1 Bakgrunn og formål 

En ny satsing fra Arbeidsdepartementet i 2012 ble rettet mot å utvikle kompetanse og kvalitet 

i tjenestetilbudet i NAV-kontorene slik at personer med sammensatte behov kunne inkluderes 

i samfunns- og arbeidsliv, der arbeid var førstevalget. Satsingen utløste prosjektmidler til 

utviklingsarbeid og kunnskapsbaseringen av praksis i NAV-kontorene. Utviklingsarbeid 

skulle foregå gjennom et samarbeid mellom forskning, utdanning, tjenester og brukere.  

 

Sentrale styringsdokumenter i utdanningspolitikken beskriver også behovet for å styrke 

forholdet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse i helse- og velferdstjenestene. Målet 

er å bedre kunnskapsgrunnlaget for yrkesutøvelsen, og bidra til å sikre at utdanningene er 

basert på det fremste av kunnskap innenfor aktuelle fagområder.  Samarbeidet 

(samhandlingen) skal bidra til endringskompetanse og kvalitet, både i utdanningene og i 

helse- og velferdstjenestene (St.meld.13 (2011-2012). (Utdanning for velferd), St.meld. nr. 30 

(2008-2009) (Klima for forskning), St.meld. nr. 44 (2008-2009) (Utdanningslinja).  

 

Som en konsekvens av dette kontaktet Fylkesmannen i Østfold NAV fylke og Høgskolen i 

Østfold for å avklare interessen for et mulig samarbeid om å søke prosjektmidler. Alle NAV-

kontorene i Østfold fikk invitasjon til å delta i et eventuelt prosjekt. NAV-Moss og NAV-

Rygge meldte sin interesse. Da det var ønskelig med et noe større prosjekt av hensyn til 

utprøvingene og forskningen, ble Fylkesmannen i Buskerud kontaktet. Fylkesmannen i 

Buskerud ønsket å delta og rekrutterte to NAV-kontor, NAV Røyken og NAV Hurum. Dette 

ga grunnlaget for å igangsette søknadsprosessen. Da Høgskolen i Østfold har studietilbud 

innenfor alle helse- og sosialfagene, mens Høgskolen i Buskerud (nå Høgskolen i Sør-Øst 

Norge) hadde et mer begrenset studietilbud innenfor de samme fagområdene, ønsket 

Fylkesmannen i Buskerud at Høgskolen i Østfold også skulle representere Buskerud i 

prosjektet.  
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1.2 Bakgrunn for valg av SE 

Bakgrunnen for valg av SE som metode for arbeidsinkludering knytter seg til at NAV-Rygge i 

en periode allerede hadde vært opptatt av å vurdere nye metoder for å få flere brukere i 

målgruppen ut i arbeid. Tjenester ble kjøpt av tiltaksleverandører, men for målgruppen med 

omfattende bistandsbehov uteble resultatene. Det var derfor et ønske om å gjøre noe av 

formidlingen i egen regi for å se om dette ville gi NAV-ansatte økt kjennskap til 

arbeidsmarkedet, og derigjennom øket sjanse for arbeidstilknytning for flere brukere. NAV-

Rygge ønsket også å kunnskapsbasere egen praksis blant annet gjennom å benytte European 

Union of Supported Employment, Verktøykasse (EUSE 2010). Hovedelementet i SE kontra 

ordinær oppfølging i NAV er prinsippet om «train then place», heller enn «place then train», 

som innebærer «rett ut i arbeid og trene der» istedenfor «trening først, arbeid etterpå». 

 

Etter noen innledende diskusjoner i oppstartsfasen valgte til slutt alle de fire NAV-kontorene i 

KLAR-prosjektet å prøve ut SE som metode for arbeidsinkludering 

 

1.3 Utvikling av et læringssystem 

Arbeidet med utviklingen av et læringssystem tok utgangspunkt i den kunnskapsoverføringen 

som i dag foregår i NAV- kontorene. En kunnskapsoverføring gjennom standardisering av 

ferdigheter og erfaring som igjen forutsettes lært via retningslinjer, rutinebeskrivelser og 

opplæringsprogrammer (Ekspertgruppen 2016). Læringssystemet har hatt som mål å være en 

modell som integrerer både organisasjonenes og ansattes behov for læring og 

kompetanseheving. I utviklingen av læringssystemet støttet vi oss derfor til en forståelse av 

læring der læring beskrives gjennom både reproduktiv og utviklingsorientert læring. I dette 

perspektivet er kunnskap kontekstavhengig når læringen skal bidra til måloppnåelse i 

virksomheten. Det betyr at læringen skal gi kunnskap som har betydning for den praksisen 

som utøves (knowhow). Knowhow kjennetegnes av det Ellstrøm og Hultman (2004) kaller 

reproduktiv læring. Det betyr at læringen er knyttet til organisasjonens mål hvor hensikten er 

at noe skal læres for å resultere i et produkt. I den andre enden av skalaen er 

utviklingsorientert læring kontekstuavhengig og forutsetter medarbeidere som er autonome og 

til en viss grad fristilt i forhold til de rammene de arbeider innenfor. I utviklingen av 

læringssystemet forsøker vi å favne begge. 
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1.4 Firepartssamarbeid 

Samarbeid mellom de fire partene har vært et bærende prinsipp i alle deler av arbeidet i 

KLAR-prosjektet. Vi støttet oss til Orviks (2004) definisjon av samarbeid og samhandling. 

Orvik (2004) skiller mellom samarbeid, samhandling og samordning og opererer med fire 

kriterier for å lykkes; samhandlingen må være mer forpliktende enn samarbeid mellom 

enkeltpersoner, samhandlingen må bygge på gjensidig forpliktelse, samhandlingen må bygge 

på likeverd mellom fagpersonene /aktørene og samhandlingen må være en prosess i den 

fortløpende organiseringen av kunnskapsutvikingen. Firepartssamarbeidet, som et likeverdig 

samarbeid mellom partene i prosjektet viderefører langt på vei den tilnærmingen som ble 

utviklet i Høgskole- og universitetssosialkontorforsøket (HUSK) (Fook, Johannessen, & 

Psoinos, 2011), men som ikke resulterte i en modell for hvordan dette samarbeidet kunne 

gjennomføres i praksis (Gjernes & Bliksvær, 2011). I utviklingen av firepartssamarbeidet i 

prosjektet har vi støttet oss til kunnskap om at en systematisering eller utvikling av en slik 

modell må være et resultat av forhandlinger mellom partene om hva som er gyldig kunnskap i 

samarbeidet. (Marthinsen, Julkunen, & Uggerhøj, 2012; Matthies, 2005). 
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2. KLAR PROSJEKTETS MÅLFORMULERINGER 

 

I dette kapittelet presenteres målene: Hovedmål og Resultatmål samt en nærmere beskrivelse 

av deltagerne for utprøvingene i KLAR-prosjektet. 

 

2.1 Hovedmål 

1. Brukere med sammensatte behov og nedsatt arbeidsevne skal møte ansatte som har 

god kompetanse og utøver kunnskapsbasert praksis innrettet mot NAV sin 

overordnede målsettinger om helhetlig bistand og inkludering i arbeid og samfunnsliv. 

(Brukere skal involveres og gis innflytelse). 

2. De ansatte i NAV-kontorene får tilgang til ulike kunnskapskilder som systematiseres 

og gir grunnlag for handling (kunnskapstransfer: fra teori til praksis). 

3. De ansatte i NAV-kontorene skal ta i bruk og systematisk videreutvikle 

veiledningsmetoder, oppfølgingsmetoder og andre arbeidsmetoder som bidrar til en 

kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenestene basert på Nasjonal kvalitetsstrategi. 

4. Deltagerne i prosjektet skal i fellesskap innhente kunnskap om effektive metoder for 

samhandling og etablere nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, 

tjenesteproduksjon i NAV, brukere, privat- og offentlig sektor. 

5. De ulike innsatsområdene skal utvikles i et læringssystem for kunnskapsutvikling, 

kunnskapsdeling og kunnskapsspredning. 

(Prosjektplan KLAR-prosjektet 2013 – 2016) 

 

2.2 Resultatmål 

Resultatmålene knyttet seg direkte til beskrivelsene av hovedaktiviteter i prosjektet. Flere 

arbeidssøkere i ordinært lønnet arbeid. 

1. Bruk av SE-modellen fører til måloppnåelse av NAV sin virksomhetsstrategi.   

2. Praksis i NAV-kontorene er kunnskapsbasert. 

3. Brukerne samarbeider med NAV- ansatte om utvikling av mer treffsikre tjenester.  

4. Læringssystemet er implementert i NAV-kontorene, rutiner og arbeidsprosesser for 

kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og kunnskapsspredning er etablert. 

5. Rutiner for nye samarbeidsformer for kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling mellom 

utdanning og praksis er etablert og evaluert. 

6. Partnerskap med privat og offentlig sektor er etablert. 
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7. Studentdeltagelse i prosjektet har ført til et styrket samarbeid mellom det enkelte 

NAV-kontor og Høgskolen. 

8. Det er etablert systemer for evaluering og effektmåling av utprøvde metoder og tiltak i 

NAV-kontorene. 

9. Prosjektorganisasjonen er velfungerende, effektiv og arbeider systematisk og 

målrettet.  

 

2.3 Deltagere i prosjektet 

Deltagere i prosjektet har vært: 

 Brukere med sammensatte behov mellom 18 og 67 år 

 Ansatte i prosjektet/jobbveiledere/delprosjektledere/NAV-ledere 

 Andre ansatte ved de respektive NAV-kontorene 

 Fylkesavdelingene i NAV og Fylkesmannen 

 Ansatte ved Høgskolen i Østfold ABSV-utdanningene (arbeids- og velferdsfag, 

barnevern, sosialt arbeid og vernepleie) 

 Brukerorganisasjonene 

 Samarbeidspartner 

 

Brukere med sammensatte bistandsbehov har i KLAR-prosjektet vært definert ved hjelp av 

NOU 2012:6. «Arbeidsrettede tiltak», gruppe 3; Kap.17: sammensatte bistandsbehov som 

beskriver brukere med sammensatte bistandsbehov av midlertidig karakter som: 

• Brukere med sammensatte behov og nedsatt arbeidsevne 

• Brukere med behov for tett individuell oppfølging 

• Brukere som er motivert for arbeid 

Brukere med sammensatte bistandsbehov av midlertidig karakter er definert på følgende måte 

i NOU 2012:6: «Sammensatte bistandsbehov betyr her at brukernes utfordringer ikke bare 

gjelder sykdom, lyte eller skade som hindrer arbeidsdeltakelse, men at brukerne også har 

utfordringer med å mestre sitt eget liv i bredere forstand. Eksempler på dette er problemer 

knyttet til boforhold, økonomi, avbrutt skolegang, manglende basiskunnskaper, språk, rus, 

mangel på selvtillit, sosiale og psykiske problemer» (NOU 2012:6). I utprøvingen av SE i 

NAV-kontor har brukere, blitt benevnt som arbeidssøkere/arbeidstakere. 
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3. ORGANISERING  

3.1 Prosjektorganisasjonen  

 
 

Et grunnprinsipp for prosjektorganisasjonen i KLAR-prosjektet var at de ulike partene skulle 

være representert i alle ledd i organisasjonen. Videre organisering beskrives gjennom de ulike 

gruppene i organisasjonen, roller, ansvar, arbeidsfordeling og mandat. Dette kapittelet 

avsluttes men en presentasjon rammebetingelser og de økonomiske ressursene i prosjektet. 

 

 

  

Arbeids- og 
velferdsdirektoratet

Styringsgruppe

Prosjektleder

Prosjektgruppe

Operativ 
arbeidsgruppe

Nettverk 
delprosjektene

Delprosjekt

HURUM

Delprosjekt

RØYKEN

Delprosjekt

MOSS

Delprosjekt 

RYGGE

Forskningsgruppe
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Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir.) 

Arbeids- og velferdsdirektoratet la rammer for forsøket og prosjektene, og har hatt et 

koordineringsansvar, ansvar for oppfølging av forsøkene og for oppsummering og spredning 

av erfaringer. 

 

Prosjekteier og prosjektledelse 

Eiere av prosjektet har vært Fylkesmannen i Buskerud og i Østfold, og fylkesleddet i NAV 

Buskerud og i NAV Østfold. Fylkesmannen i Østfold har vært ansvarlig for 

tilskuddsforvaltningen, har vært budsjettansvarlige og har hatt den direkte kontakten med 

AVdir.  Eierne har hatt ansvar for å sikre prosessen med utforming og gjennomføring av 

prosjektet etter oppsatte mål og rammer.  

 

Høgskolen i Østfold har hatt ansvar for prosjektledelsen, og NAV-kontorene har vært den 

operative kjernen i prosjektet. For å sikre involvering av arbeidslivets organisasjoner og 

brukerrepresentasjon ble NHO og LO, samt aktuelle brukerorganisasjoner invitert til å delta i 

prosjektet. 

 

Styringsgruppen  

Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Buskerud oppnevnte styringsgruppen og 

utarbeidet styringsgruppens mandat. Medlemmer har vært en representant fra Fylkesmannen i 

Østfold og en representant fra Fylkesmannen i Buskerud, en representant fra fylkesleddet i 

NAV Østfold og en fra fylkesleddet NAV Buskerud, en representant fra Høgskolen i Østfold, 

en representant fra FFO og en representant fra RIO. Styringsgruppen har vært ledet av 

Fylkesmannen i Østfold, og prosjektleder har vært sekretær. Ansvarsområdene har vært 

budsjettstyring og oppfølging av aktivitetene i prosjektet.  

 

Prosjektleder 

En ansatt ved Høgskolen i Østfold har vært prosjektleder. Mandatet har vært å lede det 

operative arbeidet i prosjektet. Prosjektlederen har hatt møte og talerett i styringsgruppen, har 

vært møteleder i prosjektgruppen og i operativ arbeidsgruppe. Prosjektleder har også deltatt i 

forskningsgruppen og i nettverk for delprosjektene, samt i andre møter/fora etter invitasjon.  
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Prosjektgruppe 

Deltagerne i prosjektgruppen har vært ressurspersoner som har vært nødvendige for at 

prosjektets mål skal nås. Prosjektgruppen har bestått av en representant fra Fylkesmannen i 

Østfold og en representant fra Fylkesmannen i Buskerud, en representant fra Fylkesleddet 

NAV Buskerud og en representant fra Fylkesleddet NAV Østfold, fire NAV-ledere, to 

representanter fra Høgskolen i Østfold, to representanter fra FFO og en representant fra RIO. 

Prosjektleder har ledet prosjektgruppen. Prosjektgruppen har hatt ansvaret for å gjennomføre 

aktiviteter knyttet til prosjektet. Gruppen hadde til oppgave å identifisere feil og mangler som 

kunne være til hinder for fremdriften i prosjektet. Den hadde også ansvar for å samtidig 

foreslå tiltak som kunne bedre fremdrift og faglig oppfølging i prosjektet.  

 

Operativ arbeidsgruppe 

Den operative arbeidsgruppen har bestått av eierne; en representant fra: Fylkesmannen i 

Østfold, Fylkesmannen i Buskerud, fylkesleddet i NAV Buskerud, fylkesleddet i NAV 

Østfold, tre brukerrepresentanter; to representanter fra FFO og en representant fra RIO, samt 

prosjektleder. Prosjektleder har vært møteleder i arbeidsgruppen. Gruppen har arbeidet etter 

samme mandat som prosjektgruppen, og har fått arbeidsoppgavene fra prosjektgruppen.  

 

Forskningsgruppe 

En egen forskningsgruppe ble etablert i prosjektet. Forskningsgruppen har bestått av en 

representant fra hvert delprosjekt, to brukerrepresentanter fra FFO og to forskere fra HIØ, 

hvorav den ene har vært leder for forskningsgruppen. Gruppen har hatt det overordnede 

ansvaret for utvikling av ulike forskningsdesign i forsøket, for gjennomføring av 

datainnsamlingen, for å gjøre analyser og foreta eventuelle justeringer/presiseringer 

underveis. Forskningsgruppen skulle også sikre forskningssamarbeid mellom NAV, 

brukerrepresentanter og Høgskolen i Østfold.  

 

Arbeidsgrupper 

Under utvikling av aktivitetsplaner knyttet til den enkelte hovedaktivitet i prosjektet ble det 

etter behov etablert arbeidsgrupper bestående av en representant fra hvert delprosjekt, 

brukerrepresentanter og en til to representanter fra HIØ.  
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Delprosjekter/delprosjektansvarlig  

Innenfor hovedprosjektet ble det etablert fire delprosjekter tilsvarende hvert av de fire NAV-

kontorene i KLAR-prosjektet. Hvert delprosjekt hadde en delprosjektleder. 

Delprosjektlederne og jobbveilederne har hatt ansvar for å utvikle fremgangsmåter og 

arbeidsprosesser som kunne føre kontorene mer kunnskapsbasert. 

 

Nettverk for delprosjektlederne 

Nettverket har bestått av de fire delprosjektene og prosjektleder. Brukerrepresentant har det 

ikke til økt arbeidsinkludering lokalt, og gjøre praksis i NAV- lykkes brukerorganisasjonene å 

få oppnevnt. Møtene i nettverket har vært ledet av delprosjektlederne på omgang. Nettverket 

har vært ansvarlig for kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling mellom delprosjektene.   

 

Fylkesprosjektgrupppen  

Denne gruppen ble opprettet underveis i prosjektperioden, og ble organisert og administrert av 

AV-dir. Hensikten var deling av kunnskap mellom de fylkesvise prosjektene og AV-dir. 

Nettverket har bestått av tre representanter fra AV-dir., prosjektlederne i de tre fylkene samt 

koordinatorene for hvert fylke.  

 

Regionalt nettverk ble organisert og administrert av Fylkesmann i Buskerud og Fylkesmann 

i Østfold og fylkesleddet NAV Buskerud og fylkesleddet NAV Østfold. Deltagere i nettverket 

har vært prosjektmedarbeidere, prosjektledere, brukerrepresentanter og forskerne fra HIØ. Det 

regionale nettverket har hatt ansvar for å legge til rette for dagssamlinger, to dagers samlinger 

med veiledning og oppfølging underveis i prosjektet. 

 

3.2 Rammebetingelser og økonomiske ressurser 

I dette avsnittet gir vi en kort beskrivelse av organiseringen av økonomi og ressurser. Vi vil 

ikke gå detaljert inn i budsjettering og regnskapet for prosjektet. 

 

Prosjektorganiseringen er bygget på den økonomiske bevilgningen som er gitt via 

tilsagnsbrev fra Arbeids- og velferdsforvaltingen og egeninnsats fra partene; Fylkesmannen i 

Buskerud og i Østfold og fylkesleddet NAV Buskerud og NAV Østfold, NAV-kontorene og 

Høgskolen i Østfold. Ved oppstart ble den samlede økonomiske ressursen fra AVdir fordelt ut 

til de fire delprosjektene, NAV Hurum, NAV Røyken, NAV Rygge og NAV Moss. Det ble 



20 

 

tidlig identifisert et behov for økonomiske midler til drift også i hovedprosjektet og ikke bare 

ute i delprosjektene, der selve utprøvingen skjedde.   

Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Østfold fikk en belastningsfullmakt på  

ca. kr. 200.000 hvert år til driftsutgifter hos Fylkesmannen, som følge av oppgaven som 

koordinator av prosjektet i fylket. 

I tillegg til tildelte økonomiske midler, har de respektive organisasjonene bidratt med 

økonomisk egeninnsats. Organiseringen i delprosjektene er valgt ulik og det vises til vedlagt 

regnskap for disse. For brukerorganisasjonene har det ikke vært tilsvarende økonomisk 

ordning. De har ikke mottatt faste tilskudd for deltakelse i prosjektet. Organiseringen av 

samarbeidet med brukerorganisasjonene var også forskjellig i de to fylkene. Fylkesmannen i 

Østfold yter et fast bidrag til RIO og FFO, som igjen lønner sine representanter som har 

oppgaver i ulike fora med fylkesmannen. I Buskerud forelå det ikke en tilsvarende ordning. 

Under prosjektperioden ble det derfor utarbeidet en avtale med brukerrepresentantene om 

honorarer og reisegodtgjøringer i tråd med Stanens Håndbok. I tillegg har 

brukerrepresentantene også bidratt ved at de har fulgt med på prosjektets utvikling og har 

forberedt seg til møter.   

 

Prosjektet har vært et samarbeid mellom to fylker med noe ulik organisering, noe som har 

vært krevende, spesielt i oppstarten. Prosjektorganiseringen ble utviklet for å ivareta 

partsamarbeid gjennom representasjon i de ulike prosjektgruppene. Begrunnelsen for dette var 

å sikre at den erfaringskompetansen de ulike partene hadde med inn skulle komme til nytte. 

Spesielt viktig har det vært å sikre møtearenaer der alle medlemmene i prosjektet har kunnet 

treffes og ta opp utfordringer, i tillegg til møtene i de ulike gruppene i prosjektet. Dette for å 

sikre felles målforståelse og riktig kurs underveis. 

 

Avvikshåndtering 

Under arbeidet med utvikling av prosjektorganisasjonen og prosjektplan ble det lagt vekt på å 

etablere en robust prosjektorganisasjon. I prosjektorganisasjonen ble det foretatt en arbeids og 

ansvarsfordeling mellom partene. Det har vært etablert faste møter for samarbeid, 

erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og kunnskapsdeling gjennom hele prosjektperioden. 

Det ble etablert egne prosjektkontor i hver av de 4 NAV-kontorene og ved høgskolen. 

Ekstraressurser har vært knyttet til forskningen i de ulike utprøvingene. 

I forbindelse med prosjektplanen ble det utarbeidet en risikovurdering for områder med størst 

fare for avvik. I tillegg ble det laget et avviksskjema. Skjemaet har i liten grad vært benyttet.  
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Utfordringer og avvik under prosjektperioden har i stor grad blitt løst løpende i det daglige 

arbeidet og gjennom faste samarbeidsmøter på ulike nivåer i prosjektorganisasjonen. En stor 

utfordring har vært sykdom og utskiftning av ansatte i prosjektet. Dette er problemstillinger 

som er løst gjennom et godt samarbeid mellom NAV-lederne, Fylkesmannen og 

Prosjektleder.  

Underveis i skriving av sluttrapport og planlegging av arbeidet med vitenskapelige artikler ble 

det avdekket et større avvik i datamaterialet fra spørreundersøkelsene knyttet til utprøvingen 

av SE. Datamaterialet er for mangelfullt til at det kan analyseres. For å oppveie deler av dette 

avviket vil det ved hjelp av registerdata fra NAV gjennomføres en undersøkelse en ny 

undersøkelse om overgangen til arbeid. 

Dette kapittelet gir en oversikt over den totale økonomiske rammen i KLAR-prosjektet. Det 

gis en nærmere spesifisering av overføringer til det enkelte delprosjekt og til Høgskolen i 

Østfold. Det angis også størrelsen på egeninnsats. 

 

2013: 

Fylkesprosjektet har fordelt beløpet kr. 4500 000 for 10 måneders drift for 2013 som følger:  

Høgskolen i Østfold   kr. 833 334 

Delprosjekt NAV Hurum  kr. 916 750 pluss kr. 100 000 fra Fylkesmannen i Buskerud 

Delprosjekt NAV Røyken  kr. 916 750 pluss kr. 100 000 fra Fylkesmannen i Buskerud 

Delprosjekt NAV Moss  kr. 916 750 pluss kr. 100 000 fra Fylkesmannen i Østfold  

Delprosjekt NAV Rygge  kr. 916 750 pluss kr. 100 000 fra Fylkesmannen i Østfold 

 

2014: 

Fylkesprosjektet har fordelt beløpet kr. 5 650 000 for 2014 som følger: 

Høgskolen i Østfold   kr. 1000 000  

Delprosjekt NAV Hurum  kr. 1010 000 pluss kr. 895 294 (overførte midler fra 2013) 

Delprosjekt NAV Røyken  kr. 1010 000 pluss kr. 753 540 (overførte midler fra 2013) 

Delprosjekt NAV Moss  kr. 1010 000 pluss kr. 830 544 (overførte midler fra 2013) 

Delprosjekt NAV Rygge  kr. 1010 000 pluss kr. 500 000 (overførte midler fra 2013) 

 

Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Buskerud kr. 250 000 til brukerrepresentasjon 

Høgskolen i Østfold kr 360 000 til brukerbetaling i form av gavekort 

 

2015:  
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Med dette brev gis Fylkesmannen i Østfold en belastningsfullmakt på kapittel 0621, 

post 63 og post 21 på inntil kr 5.850.000,- (kronerfemmillioneråttehundreogfemtitusen) til 

prosjektet «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene» i 2015. Midlene er fordelt som 

følger: 

Kr 4.040.000 over Kap.621.63 til kommunene i NAV-kontor 

Kr 1.610.000 over Kap.621.21 til statlige tilskuddsmottakere 

Kr 200.000 over Kap.621.21 til driftsutgifter fylkesmannen i Østfold til koordinering. 

 

2016: 

Med dette brev gis Fylkesmannen i Østfold en belastningsfullmakt på inntil kr 5.996.000,- 

(kroner femmillionernihundreognittiseks) til forsøket «Praksis- og kunnskapsutvikling i 

NAV-kontor» i 2016. Midlene er fordelt som følger: 

Kap.621, post 63:  Kr 2.598.000 til kommunene i fylkesprosjektet 

Kap.605, post 22:  Kr 3.193.000 FOU-aktiviteter overfor kommunale og statlige 

Tilskuddsmottakere. 

Kap.621, post 21:  Kr 205.000 til driftsutgifter til fylkesmannen i Østfold til koordinering. 

 

 

3.3 Ressursbruk (medarbeidere og brukerrepresentanter)  
 

Anslagsvis har det blitt brukt følgende ressurser i KLAR-prosjektet 

NAV Buskerud:   Eierne 1 medarbeider 5% stilling og 1 medarbeider 10% stilling 

NAV Østfold:   Eierne 1 medarbeider 5% stilling og 1 medarbeider 10% stilling 

Fylkesmann Buskerud:  Eierne 1 medarbeider 5% stilling og 1 medarbeider 10% stilling 

Fylkesmann Østfold:   Eierne 1 medarbeider 5% stilling og 1 medarbeider 10% stilling 

NAV Hurum    3 100% stillinger 

NAV Røyken:   3 100% stillinger 

NAV Rygge:    3 100% stillinger 

NAV Moss:     3 100% stillinger 

Brukerrepresentantene 3 representanter   5% stilling, 3 representanter 10% stilling 

HIØ    1 medarbeider   5% stilling,  

    2 medarbeidere  30% stilling i 2 år 

    1 medarbeider    30% stilling i 4 år 
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    1 medarbeider    60% stilling i 4 år 

    1 prosjektleder. 75% stilling i 4 år 
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4. SUPPORTED EMPLOYMENT OG LÆRINGSSYSTEM I NAV-

KONTOR. 

 

I dette kapittelet vil første del være en beskrivelse av metodeutprøvingen av SE med 

påfølgende beskrivelse av forskningsinnsatsen under selve utprøvingen.  Del to vil tilsvarende 

gi en oversikt over utviklingsarbeidet og metoden som er benyttet for å utvikle et 

læringssystem, deretter beskrives forskningsinnsatsen til utprøvingen av Læringssystemet. I 

sist del beskrives hvordan prosjektet er organisert for både å utvikle et fireparts samarbeid og 

et samarbeid mellom flere av partene i firepartssamarbeidet uten at alle samarbeidspartnerne 

deltar på alt samarbeid som foregår i prosjektorganisasjonen. Avslutningsvis beskriver vi 

hvordan spørsmål om erfaringer fra firepartssamarbeidet inngår som dal av spørreskjemaer og 

fokusgruppeintervju. 

 

4.1 Hva er SE? 

SE er en individrettet prosess for arbeidsinkludering som tar utgangspunkt i arbeidssøkerens 

eget jobbønske. Metoden har i flere år vært benyttet av arbeidsmarkedsbedrifter, men i mindre 

grad vært gjenstand for systematisk utprøving i NAV-kontor.  

Selv om definisjonen av SE kan variere noe fra land til land er det bred enighet om at tre 

kriterier danner selve grunnlaget for SE: Lønnet arbeid, ordinært arbeid og tidsubegrenset 

bistand (EUSE 2010). Kjernen i SE er rask overgang til ordinært lønnet arbeid. Opplæring 

foregår ute på arbeidsplassen, (place then train). Arbeidssøkerne og arbeidsgiverne får 

individuell oppfølging av en jobbveileder også etter ansettelse (EUSE 2010).  

Som metodisk tilnærming i arbeidet med arbeidsinkludering representerer SE en annerledes 

måte å jobbe på enn det som har vært mest vanlig i NAV-kontorene. Hovedforskjellen ligger i 

selve oppfølgingsarbeidet, men også i den direkte kontakten jobbveileder har med 

arbeidstakere og arbeidsgivere. Med ansvar for et begrenset antall arbeidssøkere vil 

jobbveileder være mer tilgjengelig og kunne tilby mer direkte individuell veiledning og 

oppfølging overfor både arbeidstaker og arbeidsgiver. For mere informasjon om Supported 

Employment i NAV-kontor, se veileder: Supported Employment en veileder for NAV kontor 

(vedlegg 2). 

I tråd med FN-konvensjonen Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har 

alle innbyggerne, uavhengig av fungering rett til å få eller beholde arbeid. 
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SE er i tråd med konseptene: empowerment, sosial inkludering, verdighet og respekt for 

enkeltmennesket (EUSE 2010). Femtrinns modellen i SE er en arbeidsmodell eller en struktur 

som har vist seg å være et godt rammeverk for NAV-kontorenes arbeid med økt 

arbeidstilknytning blant arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne.  

 

4.1.1 Etiske retningslinjer og verdier for SE 

Grunnverdiene for SE ligger i de etiske retningslinjene (EUSE 2010). Disse skal følges på alle 

trinnene i SE-prosessen. Jobbveilederne har viet retningslinjene et stort fokus og de har i 

fellesskap diskutert og operasjonalisert verdiene slik at de har framstått som del av en felles 

faglig plattform for utprøvingene av SE i NAV-kontor. De etiske retningslinjene er: 

individuell tilnærming, selvbestemmelse, informerte valg, brukermedvirkning, 

konfidensialitet, fleksibilitet og tilgjengelighet. 

  

Individrettet tilnærming – Hvert enkelt menneske er unikt, med egne interesser, preferanser, 

forutsetninger og bakgrunn. 

 

Verdighet – SE skal utføres på en måte som sikrer individets verdighet. 

 

Selvbestemmelse – Gjennom SE-prosessen skal hver enkelt arbeidssøker kunne uttrykke sine 

ønsker og preferanser for arbeid, og samtidig utvikle sine jobbmuligheter og framtidsplaner. 

Prosessen skal bygge på både personlige og kontekstuelle forhold. Å bestemme over sitt eget 

liv og egen jobbsituasjon er grunnleggende i SE.  

 

Informerte valg – SE bistår arbeidssøkere til å velge riktig jobb ut fra sine forutsetninger og 

arbeidsplassens krav.  Gjennom tydelig veiledning og tilpasset informasjon skal hver enkelt 

arbeidssøker kunne forstå konsekvensene av egne valg.  

 

Brukermedvirkning – SE skal bidra til at arbeidssøkeren tar sine egne beslutninger 

vedrørende arbeid og samfunnsdeltakelse. Hver enkelt er involvert i sin egen prosess mot 

ordinært arbeid, og planleggingen, utviklingen og evalueringen av denne.  

 

Konfidensialitet – Alle personlige opplysninger om arbeidssøkere skal behandles 

konfidensielt og i tråd med prinsippene for taushetsplikt og dokumentbehandling. 
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Arbeidssøkeren skal ha full tilgang til informasjon som er lagret om sin person.  

Videreformidling av informasjon til samarbeidspartnere i SE-prosessen skal kun gjøres etter 

avtale med den enkelte arbeidssøker. 

 

Fleksibilitet – SE-prosessen skal tilpasses hver enkelt arbeidssøker. SE-prosessen skal være 

fleksibel og tilpasses hver enkelt arbeidssøkers behov for bistand. (EUSE 2010) 

 

I tillegg har det i utprøvingen i prosjektet blitt lagt vekt på følgende verdier:  

 

Frivillighet 

Deltagelse i KLAR-prosjektet har vært frivillig. De som har takket nei har fått tilbud om 

ordinær oppfølging i NAV. 

 

Direkte ut i ordinært lønnet arbeid  

Målet er direkte ut i lønnet arbeid uten å gå veien om arbeidstrening eller andre virkemidler. 

Individuell oppfølging ute på arbeidsplassen. 

 

Målrettet bruk av arbeidstrening og andre virkemidler 

Arbeidstrening benyttes kun som målrettet virkemiddel. Primært med avtale om lønnet arbeid 

etter perioden med arbeidstrening. 

 

Jobbveileder har fokus på jobb  

Arbeidssøkers behov for annen type hjelp avklares i et samarbeid med andre veiledere i NAV-

kontoret. Jobbveiledere kan utføre enkle saksbehandling eller andre oppgaver dersom dette er 

et ledd i at arbeidssøker kan komme direkte ut i lønnet arbeid. 

 

Tidsubegrenset oppfølging 

Arbeidssøker/taker og arbeidsgiver får oppfølging så lenge det er behov for det. 

Arbeidssøkere som i perioder er for syke for arbeid har hatt en pause – men er ikke skrevet ut 

fra prosjektet. Flere arbeidssøkere har behov for flere pauser før de lykkes med å stå i arbeid 

av lenger varighet. 
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Fleksibilitet og tilgjengelighet 

Jobbveilederne må ha «ubunden tid», det vil si tilgjengelig tid til dra ut til 

arbeidstaker/arbeidsgiver ved behov. Jobbveileder må være fleksibel - arbeidstid/sted og 

jobbtelefon. Jobbveileder må i samarbeid med arbeidstaker og arbeidsgiver finner fleksible 

løsninger både for arbeidstaker og arbeidsgiver. 

 

Myndiggjorte jobbveiledere 

Jobbveilederne må kunne ta raske beslutninger – innenfor gitte rammer, men slik at 

arbeidsgiver ikke løper hverken økonomisk eller materiell risiko og arbeidsforholdet kan 

fortsette.  

 

4.1.2 Beskrivelse av femtrinnsmodellen i SE 

Med utgangspunkt i etiske retningslinjene og verdier er SE prøvd ut som metode for 

arbeidsinkludering i NAV-kontor. 

 

Fem-trinns modellen 

 

 

 

Trinn 1: Innledende kontakt og samarbeidsavtale 

Det første trinnet i femtrinnsprosessen i SE er å innlede kontakt med, og opprette 

samarbeidsavtaler med arbeidssøkere/klienter. Den innledende kontaktfasen kan beskrives 

som en overgangsprosess; enten det er mellom skole og arbeid, sykehus og arbeid, 

arbeidsløshet til arbeid eller fra skjermet virksomhet/dagsenter til lønnet arbeid. 

 



28 

 

Trinn 2: Yrkeskartlegging og karriereplanlegging 

Planlegging av jobb og karriere inngår som ledd to i femtrinnsprosessen i SE.  Kartleggingen 

skal, som SE-prosessen for øvrig, ta utgangspunkt i den enkelte arbeidssøkers forutsetninger. 

Det anses som spesielt viktig med en individuell tilnærming i dette leddet av prosessen for å 

få frem arbeidssøkerens interesser, ferdigheter og kompetanse, samt nødvendige 

bistandsbehov. For å best kunne bistå mennesker med funksjonsnedsettelse, eller fra andre 

utsatte grupper i å få og beholde lønnet arbeid må SE ta i bruk en individuell tilnærming. 

 

Trinn 3: Finne en passende jobb og Trinn 4: Samarbeid med arbeidsgivere 

Det tredje og fjerde trinnet i SE går ut på å sette arbeidssøkere i kontakt med mulige 

arbeidsgivere. (3. Finne en passende jobb og 4. Samarbeid med arbeidsgivere.) Her er det 

viktigste målet å oppnå en god jobbmatch; det vil si samsvar mellom en arbeidssøkers 

ferdigheter, forutsetninger og behov og en arbeidsgivers krav til kompetanse og 

veiledningsbehov. For at SE skal være effektiv i å bistå mennesker med funksjonsnedsettelse 

og fra andre utsatte grupper i å få og/eller beholde jobb, er det viktig å utøve god kontakt med 

arbeidsgivere. SE skal bidra til at arbeidsgivernes bedriftsperspektiv ivaretas og 

arbeidsforhold som opprettes skal sikre effektivitet og inntjening. 

 

Trinn 5: Opplæring og trening på og/ eller utenom arbeidsplassen 

Effektiv bistand på og utenom arbeidsplassen er et grunnleggende element i SE, og gjør at SE 

skiller seg fra tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak. Forskning har vist at arbeidsplasser som 

mottar bistand er mer stabile enn arbeidsplasser som ikke mottar bistand, dersom man 

sammenligner arbeidsplasser som har ansatte med samme type funksjonsnedsettelse. 

Bistanden avhenger av arbeidssøkernes individuelle behov. Noen trenger hjelp til å lære seg 

arbeidsoppgavene og vil derfor ønske å ha en jobbveileder med seg på arbeidsplassen. Andre 

trenger bistand til å tre inn i en profesjonell rolle, eller å drøfte problemstillinger knyttet til å 

omgås kolleger på en hensiktsmessig og god måte, og foretrekker å få veiledningsbistand 

utenfor arbeidsplassen. 

 

4.1.3 Rammer for utprøvingen av SE i KLAR-prosjektet 

De fire NAV-kontorene som har deltatt i prosjektet fikk en generell invitasjon fra sine 

respektive fylkesavdelinger. Dette innebar at det ble stor variasjon på kontorene, om det var et 

kontor i en by eller landkommune, stort eller lite kontor, variasjon i problemområder og i 
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antall brukere utenfor arbeidslivet. Eksempelvis skal NAV-Hurum gi tjenester til rundt 9400 

innbyggere mens NAV-Moss skal gi tjenester til 32000 innbyggere. Det ble i 

prosjektsøknaden søkt om likelydende ressurser til hvert NAV-kontor uavhengig av størrelse. 

Det ble søkt om friske ressurser tilsvarende to 100% stillinger som jobbveileder SE, med en 

egeninnsats fra hvert kontor tilsvarende en 100% stilling, tilsammen tre 100% stillinger 

tilknyttet prosjektet i hvert NAV-kontor. Av disse ressursene har to kontor organisert sine 

ressurser slik: To kontor har benyttet 2.5 stilling til metodeutprøving og to kontor har benyttet 

to stillinger knyttet direkte til metodeutprøvingen.   

Tre kontor valgte å ansette to jobbveiledere i 100% stillinger mens ett kontor valgte å ansette 

en jobbveileder i 100% stilling og to jobbveiledere i hver sin 50 % stillinger.  Delingen var 

ledd i å tenke implementering samtidig med utprøving av SE. Etter en utprøvingsperiode ble 

de to 50% stillingene omgjort til en 100% stilling som jobbveileder.  

Ved hvert av de fire kontorene ble SE organisert som egne team med egne kontorer. 

Jobbveilederne har disponert bærbare PCer med hjemmekontorløsning og egne mobiltelefoner 

i arbeidet. Det at jobbveilederne har arbeidet under litt andre betingelser (bærbare PC er og 

mobiltelefoner) enn de andre veilederne på kontorene har gjort det nødvendig med 

rolleavklaringer og egne rollebeskrivelser. 

Jobbveilederne har hatt hovedfokus på arbeidsinkludering og kun unntaksvis utført enkelte 

andre oppgaver knyttet til arbeidssøkerne. Jobbveilederne har tatt utgangspunkt i 

Verktøykassa for SE og operasjonalisert hva jobbveileder skal gjøre for utprøving i NAV-

kontor:  

• Samarbeide med arbeidssøker om felles mål; raskest mulig ut i ordinært arbeid. 

• Samarbeide med arbeidssøker om å finne passende jobb. 

• Samarbeide med arbeidssøker om yrkeskartlegging, karriereveiledning og 

karriereplanlegging. 

• Veilede på jobbsøk: CV, søknad, intervju trening oss. 

• En jobbveileder har avsatt tid til tett individuell oppfølging på arbeidsplassen. 

• Samarbeide med aktuelle arbeidsgivere om å utvikle og vedlikeholde jobber. 

• Følge opp arbeidssøkere, arbeidsgivere og kollegaer på aktuelle arbeidsplasser. 

• Besøke arbeidsplasser, deltar på formelle og uformelle møter. 

• Gjennomføre opplæring og trening på og / eller utenom arbeidsplassen. 

• Forhandle om og registrere midlertidig lønnstilskudd. 

• Samarbeide med arbeidssøker om framdriftsplaner. 
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• Skrive systematiske notater fra samtaler i Arena. 

• Lage tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler. 

• Registrere arbeidstrening i ordinær virksomhet (et verktøy mot ordinært arbeid). 

• Registrere arbeidsgiverkontakt. 

• Registrere overganger til utdanning/arbeid.  

• Lager aktivitetsplan sammen med arbeidssøker. 

 

Dette har andre NAV-veiledere tatt ansvar for: 

• Spørsmål og saksbehandling som omhandler sosialhjelp. 

• Økonomisk rådgivning. 

• Boligspørsmål. 

• Andre NAV ytelser, herunder det å gjøre arbeidsevnevurderinger etc. 

• Skrive notater fra samtaler, vurdere tiltak i samarbeid med jobbveileder. 

 

4.1.4 Krav til kunnskap og kompetanse  

Utprøving og bruk av ny metode krever ny kunnskap. Ved oppstart av prosjektet fikk derfor 

alle jobbveilederne tilbud om videreutdanning i SE, 10 studiepoeng. I tillegg er det i både det 

Nasjonale forsøket og i KLAR-prosjektet arrangert felles samlinger.  Disse samlingene har 

vært arenaer for både kunnskapsformidling til prosjektmedarbeiderne og kunnskapsdeling 

med de andre fylkesprosjektene, kunnskapsspredning fra delprosjektene i KLAR-prosjektet til 

andre deler av NAV og kunnskapsdeling fra forsøket og ut til omverdenen. Underveis har det 

oppstått et behov for ytterligere metodeveiledning. Da det er få jobbveiledere ved hvert NAV- 

kontor har metodeveiledningen blitt organisert som et samarbeid: der SE-gruppen i NAV-

Rygge og NAV-Moss har hatt fellesveiledning. Det samme er forsøkt ved NAV-Hurum og 

NAV-Røyken. Metodeveiledning er gitt gjennomsnittlig to timer annenhver uke. I tillegg har 

flere jobbveiledere gjennomført andre kurs som Markedsarbeid, Veiledning og Motiverende 

intervju. 

 

 

 

 

 



31 

 

4.2 Forskning under utprøvingen av SE, Læringssystem og 4-parts 

samarbeid 

 

I dette kapittelet beskrives de ulike metodene som er benyttet i datainnsamlingen.   

 

4.2.1 Kvalitative og kvantitative tilnærminger 

For å kunne vurdere resultatene av SE i NAV-kontor er det benyttet både kvantitative og 

kvalitative tilnærminger. Et hovedmål under utprøvingen var å finne ut om flere kom i arbeid 

ved hjelp av SE, sammenliknet med de som fikk ordinær oppfølging. Samtidig ville vi i 

KLAR-prosjektet bidra til å gi mer utfyllende beskrivelser av hva som virker og hvordan SE 

kan utføres i en kontekst som et NAV-kontor. Det er under datainnsamlingen benyttet både 

spørreskjemaer og kvalitative tilnærminger som individuelle intervju, fokusgruppe intervjuer 

og loggføring (Shadish, Cook og Campbell 2002, Hsieh og Shannon 2005, Malterud 2012).  

 

4.2.2 Etiske overveielser i forskningen 

I planleggingen og utprøvingen og forskningen knyttet til SE har vi gitt skriftlig informasjon 

til alle deltakere om prosjektets hensikt, mål og hva resultatene skulle brukes til. Skriftlig 

samtykke er innhentet fra alle respondentene. Det er tatt hensyn til personvern og 

datamaterialet er anonymisert og oppbevart på sikkert sted. Studien er meldt inn og godkjent 

av NSD (prosj.nr.38043). Vi har som forskere søkt å balansere hensynet til oppdragsgivers 

ønske, med forskningsmessige interesser, og samtidig hatt fokus på å ivareta hensynet til de 

ansattes og brukernes integritet og medvirkning i forskningsprosessen. I tillegg til hensynet til 

den enkelte informant/respondent har det vært et ønske å forhindre at det utvikles en 

innbyrdes konkurranse mellom kontorene, med den påvirkningen dette kunne tenkes å få for 

dataene. Undersøkelsen er gjennomført i tråd med Helsinkideklarasjonen (Verdens 

legeforening 2013). 

 

4.2.3 Spørreskjemaer SE 

Det ble utarbeidet et spørreskjema med spørsmål om bakgrunnsdata, arbeidsstatus og 

økonomiske tilleggsytelser fra NAV. I tillegg ble det stilt spørsmål knyttet til temaene 

livskvalitet, tilfredshet med NAV og motivasjon for utdanning og arbeid. 

Alle arbeidssøkere/arbeidstakere som ble inkludert i prosjektet, har fått utdelt samme 

spørreskjema ved 3 målepunkt; ved oppstart, når arbeidssøker kom i jobb (ble arbeidstaker) 
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eller annen aktivitet og siste målepunkt ett år etter, eller ved prosjektavslutning. Det var også 

planlagt å inkludere arbeidssøkere/arbeidstakere ved tre eksterne NAV kontor, men dette er 

ikke gjennomført. 

 

De kvalitative studiene er benyttet til å utforske og lete etter de «tykke beskrivelsene» av hva 

som virker og hvordan det jobbes SE i NAV-kontor. Gjennom kvalitativ tilnærming med 

individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer har arbeidssøkerne i NAV, arbeidsgiverne, 

og NAV-ansatte kunnet gi utfyllende beskrivelser av hvordan jobbe SE i NAV-kontor og hva 

de opplever som virksomt. Arbeidstakerne og arbeidsgiverne har svart på spørsmål om 

erfaringer med SE og erfaringer med samarbeid med NAV i KLAR-prosjektet. NAV-ansatte 

har svart på spørsmål og samarbeid. Brukerrepresentantene fra brukerorganisasjonene har 

svart på spørsmål om erfaringer fra deltagelse i prosjektet, som brukerrepresentanter i 

prosjektorganisasjonen og om samarbeidet med de andre partene.  

 

 

4.2.4 Loggføringsdata SE 

For å kunne gi mer utdypende beskrivelser av de ulike trinnene i metoden skrev hver enkelt 

jobbveileder en logg over arbeidet med den enkelte arbeidstaker i testgruppen. Dataene ble 

samlet inn gjennom hele utprøvingsperioden. Loggen følger en felles mal som er bygd rundt 

de fem trinnene i SE. Loggene danner utgangspunkt for en analyse av hva det er med metoden 

som ser ut til å være virkningsfullt og hvilke deler av den som ser ut til å være mindre 

utslagsgivende når SE prøves i NAV-kontor (Hsieh og Shannon 2005). Dataene fra loggene 

fremkommer som tekst der SE veilederne gir sine vurderinger av arbeidet med den enkelte 

bruker underveis i inkluderingsarbeidet. Dataene består av veileders vurderinger av det 

arbeidet som er gjort i forhold til relasjonsbygging, kontaktetablering og samarbeid med 

arbeidsgivere, oppfølging av bruker underveis, samt viktige beslutninger underveis i 

prosessen. Utvalget består av samtlige arbeidssøkere i testgruppa i metodeutprøvingen. 

Loggene er analysert gjennom «Summative content analysis» (Hsieh og Shannon 2005).  

 

4.2.5 Arbeidssøker/arbeidstakererfaring med SE 

For å sikre kunnskap om arbeidssøkernes erfaringer med SE ble det gjennomført individuelle 

intervjuer (Rubin og Rubin 2004) av et utvalg bestående av 14 arbeidssøkere som ble tilfeldig 

utvalgt fra testgruppen i utprøvingen. Intervjuene ble foretatt i løpet av det siste halvåret av 
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utprøvingsperioden. Det ble gjennomført tre ordinære kvalitative intervjuerintervjuer ved tre 

av prosjektkontorene (ni intervjuer totalt), mens intervjuene ved det siste kontoret ble 

gjennomført av to brukerrepresentanter som «Bruker Spør Bruker». Bruker spør bruker-

metoden er en kvalitativ tilnærming til innsamling av erfaringer med og oppfatninger, her SE. 

Metoden ble utviklet i prosjektet «Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring» 

(se www.brukererfaring.no). Representanter fra brukerorganisasjonene har intervjuet 

arbeidssøkerne/arbeidstakerne i KLAR-prosjektet. Det ble tilsammen gjennomført fem Bruker 

Spør Bruker intervjuer. Dataene gir innsikt i subjektive opplevelser av hvordan det var å inngå 

i testgruppen i prosjektet. Dataene brukes til å supplere loggdataene. Dataene består av 

intervjudata, notater fra individuelle intervjuer og omfatter vurderinger og diskusjoner knyttet 

til arbeidssøkernes egne erfaringer med utprøving av metoden. Kvalitativ innholdsanalyse ble 

brukt som analysemetode av dataene (Hsieh og Shannon 2005) 

 

4.2.6 Individuelle intervju arbeidsgivere  

For å fremskaffe kunnskap om arbeidsgivernes erfaringer med samarbeid med 

arbeidssøkere/arbeidstakere og jobbveilederne i NAV ble det foretatt individuelle intervjuer 

(Rubin og Rubin 2004) med arbeidsgivere. 

 

Intervjuene ble gjennomført i løpet av det siste halvåret av utprøvingsperioden. Dataene ble 

benyttet til å gi «fyldige» beskrivelse av hva som «virker» med deler av 5-trinns prosessen i 

SE. Dataene har dessuten gitt viktige svar på om prosjektet har bidratt til fungerende 

samarbeid med arbeidsgiverne. Utvalget består av tilfeldig utvalgte arbeidsgivere som har hatt 

arbeidssøkere fra testgruppa i sin bedrift. Dataene er analysert med kvalitativ innholdsanalyse 

(Hsieh & Shannon 2005).  

 

4.2.7 Spørreskjema til arbeidsgivere 

Det ble levert ut et spørreskjema til arbeidsgivere som har hatt arbeidssøkere/arbeidstakere fra 

testgruppa i sin bedrift. Utvalget består av samtlige arbeidsgivere som har hatt arbeidssøkere i 

testgruppa ved sin bedrift. Dataene ble samlet inn løpende gjennom prosjektperioden. 

Spørreskjemaene gir data på hvordan arbeidsgivere vurderer ulike sider ved samarbeidet med 

NAV-kontoret og med arbeidssøker/arbeidstaker. Spørreskjemaet fanger opp arbeidsgivernes 

vurderinger av den oppfølgingen de og arbeidssøkeren har fått fra NAV og hvordan de 

http://www.brukererfaring.no/
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vurderer SE som metodisk tilnærming til arbeidsinkludering. Kvantitative data benyttes til å 

gi en mer overordnet innsikt i arbeidsgivernes vurdering av ulike sider ved samarbeidet med 

NAV og med den oppfølgingen de og arbeidssøkerne har fått fra NAV. Spørreskjemaet er 

levert ut en gang. Dataene er foreløpig analysert gjennom uni- og bivariate 

frekvensfordelinger (Hellevik 2002). 

 

4.2.8 Fokusgruppeintervjuer med jobbveiledere 

Det er gjennomført fokusgruppeintervjuer (Morgan,1998, Malterud 2012) med jobbveilederne 

i prosjektet to ganger. Første gang ble det gjennomført fokusgruppeintervjuer ved hvert av de 

fire prosjektkontorene. Andre gang ble det gjennomført et fokusgruppeintervju med 

jobbveilederne i Buskerud og ett med jobbveilederne i Østfold. Utvalget til intervjuene består 

av samtlige jobbveiledere i prosjektet på intervjutidspunktene. Det første intervjuet ble 

gjennomført våren 2015, det andre våren 2016. 

Data fra det første fokusgruppeintervjuet er intervjudata der arbeidet med SE gjennom 

femtrinnsmodellen er tema. Disse intervjuene gir data på hvordan veilederne jobber med SE 

på hvert enkelt kontor. Her kommer fellestrekk og forskjeller mellom de enkelte veilederne til 

uttrykk og dataene gir mulighet til å sammenligne praksiser på tvers av kontorene. 

Data fra det andre fokusgruppeintervjuet er intervjudata der utgangspunktet også er 

femtrinnsmodellen i SE, men der dataene springer ut av diskusjoner i en større gruppe der 

veilederne ble utfordret på å diskutere seg fram til en felles forståelse av hva som 

kjennetegner arbeidet på de ulike trinnene. Det er benyttet tematisk innholdsanalyse for 

analyse av datamaterialet (Hsieh og Shannon 2005). 

 

  



35 

 

4.3 Hva er et læringssystem? 

 

Overordnet mål 

Det overordnede målet for et læringssystem i dette prosjektet er at det skal bidra til 

videreutvikle kunnskap og skape mer kunnskapsbasert praksis i NAV-kontoret. Når prosjektet  

avsluttes skal det være etablert og gjennomført en utprøving av et læringssystem for  

kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og kunnskapsspredning som er basert på teorier om  

kunnskapsbasert praksis. 

 

Vi har definert et læringssystem som et system for kompetanseheving der ulike 

kunnskapskilder organiseres slik at kunnskapen blir tilgjengelig for alle ansatte på en måte 

som gir grunnlag for kontinuerlig læring.  Et læringssystem er ikke primært opplæring eller 

forelesing eller lesing av teori, men systematisk evaluering og forbedring av arbeidsformer, 

arbeidsdeling, organisering, arbeidsmiljø, ledelse o. a. med henblikk på måloppnåelse for 

både enkeltpersoner og kollektiv og på grunnlag av sammenfatning og analyse av egne 

personlige og kollektive erfaringer fra arbeidet. Beskrivelsen fanger opp de tre ulike 

kunnskapskildene i kunnskapsbasert praksis som er forskningsbasert kunnskap, 

erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap og ivaretar hensynet til at det skal tilrettelegges 

for både reproduktiv og utviklingsorientert læring. 

I dag foregår mye av kunnskapsoverføringen i NAV- kontorene gjennom standardisering av 

ferdigheter og erfaring som igjen forutsettes lært via retningslinjer, rutinebeskrivelser og 

opplæringsprogrammer (Ekspertgruppen 2015). Læringssystemet har hatt som mål å være en 

modell som integrerer både organisasjonenes og ansattes behov for læring og 

kompetanseheving. I utviklingen av læringssystemet støttet vi oss derfor til en forståelse av 

læring der læring beskrives gjennom ulike former for læring: reproduktiv læring og 

utviklingsorientert læring. I dette perspektivet er kunnskap kontekstavhengig når læringen 

skal bidra til måloppnåelse i virksomheten. Det betyr at læringen skal gi kunnskap som har 

betydning for den praksisen som utøves (knowhow). Relevante temaer, forutsigbarhet og 

medvirkning har betydning for motivasjon for læring. Myndige NAV-veiledere som har den 

kunnskapen de trenger for å mestre de utfordringene de står overfor må være et av målene for 

opplæringen i kontoret. Planlagt opplæring kan dermed også understøtte 

organisasjonsbygging og kulturbygning i kontoret. Mer informasjon om utvikling, 

planlegging og igangsetting av arbeidet med å lage et læringssystem med plan for læring;  se 

egen veileder (vedlegg 3).  
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Andre sentrale dokumenter som vi har støttet oss til under utvikling av Læringssystemet: 

Kompetansestrategien for NAV, Kunnskapsstrategi i NAV, Kompetansepolicy for NAV, 

Et NAV med muligheter (2015) og Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning 2014. 

 

NAV-kontorene skal gjennomføre læringsaktiviteter som både skal fungere som et 

hjelpemiddel for ledelsen, bidra til brukerinvolvering, motivere ansatte og sikre kvalitet på 

den kunnskapen som deles og tas i bruk. Dette forutsetter et bevisst og planmessig arbeid. 

Læringssystemet er utviklet med tanke på å ivareta dette.  

 

4.4 Forskning under utprøving av læringssystemet 

I det samlede nasjonale forsøket er et av hovedmålene å kunnskapsbasere praksis slik at 

brukerne i NAV-kontorene mottar tjenester som er trygge, sikre og av god kvalitet. 

Læringssystemet er et virkemiddel for å jobbe mer systematisk med kunnskaps, og 

kompetanseutvikling mot å nå dette målet. Å identifisere suksessfaktorer og utfordringer gir 

ytterligere kunnskaper om hvordan organisere og legge til rette for ytterligere måloppnåelse. 

 

4.4.1 Spørreundersøkelse blant alle ansatte ved de fire prosjektkontorene  

Før utviklingen av læringssystemet skulle igangsettes, hadde vi behov for å vite noe om 

hvordan de ansatte ved kontorene forholdt seg til og orienterte seg mot ny kunnskap. Vi 

trengte å vite hvilke behov de opplevde å ha for kunnskap og for arenaer hvor kunnskap kan 

utveksles og innhentes. Alle ansatte ved de fire prosjektkontorene svarte på et spørreskjema 

før oppstart og ved prosjektslutt 2016. De to målepunktene ble valgt for om mulig å se om 

innføring av et læringssystem har endret de ansattes bruk av ny kunnskap, om de opplever at 

kunnskapen er mer tilgjengelig nå enn tidligere osv. Spørreundersøkelsen hadde tre primære 

formål: 

1. Gi innspill til utvikling av læringssystemet  

2. Gi grunnlag for underveisevaluering og muligheter for justering og tilpasning 

av læringssystemet.  

3. Fungere som baseline for vurdering av virkningene læringssystemet har på det 

enkelte NAV kontor. 

Dette datamaterialet analyseres ved hjelp av uni- bi og multivariate frekvensfordelinger 

(Hellevik 2002).  
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4.4.2 Gruppeintervjuer: Utvalg og gjennomføring 

For å få en oversikt over kunnskapsflyt, arenaer for kunnskapsutvikling og læring og hvordan 

ansvaret for kompetanseutvikling var nedfelt i sentrale dokumenter i de fire NAV-kontorene 

ble det gjennomført et gruppeintervju (Malterud 2012) basert på Sveibys ni beskrivelser av 

kunnskapsflyt i organisasjoner (2004). Hvert delprosjekt valgte sin representant til gruppen. 

Valg av undersøkende intervju ble gjort fordi vi først og fremst var opptatt av å få kunnskap 

om et saksforhold og ikke de personlige erfaringene de ansatte hadde om saksforholdet 

(Lorensen, 1998). Gruppen møttes i alt 6 ganger à 3 timer i tidsrommet april til desember 

2014, og deltakerne samlet data fra hvert sitt kontor mellom hvert intervju. Det ble skrevet 

referat fra hvert av intervjuene som bar preg av å være arbeidsmøter der dialog og produksjon 

av kunnskap stod sentralt. «Directed content analysis» er brukt for å analysere dataene (Hsieh 

og Shannon 2005). 

 

4.4.3 Kunnskapsflyt 

I kartleggingen av kunnskapsflyt har vi brukt Karl-Erik Sveibys modell for kunnskapsflyt. 

Karl-Erik Sveiby (2005) har identifisert i alt 9 grunnleggende kunnskapsoverføringer som 

finner sted i organisasjoner og som kretser rundt de tre grunnleggende temaene; individuell 

kompetanse, interne og eksterne strukturer. De 9 kunnskapsoverføringene er: 

Kunnskapsoverføring mellom individer, kunnskapsoverføring fra individer til ekstern 

struktur, kunnskapsoverføring fra ekstern struktur til individer, kunnskapsoverføring fra 

individuell kompetanse til intern struktur, kunnskapsoverføring fra intern struktur til 

individuell kompetanse, kunnskapsoverføring innenfor ekstern struktur,   

kunnskapsoverføring fra ekstern til intern struktur, kunnskapsoverføring fra intern til ekstern 

strukturer og kunnskapsoverføring innenfor intern struktur. Samlet sett skal de 9 

overføringene maksimere verdiskaping ved å vurdere helheten i det som fremkommer i 

kartleggingen. I kartleggingen av arenaer tok vi utgangspunkt i kunnskapsoverføringene og 

registrerte de arenaene som ble brukt til formålet.  

 

De styrende dokumentene vi forholdt oss til utviklingen av læringssystemet var 

’Kompetansestrategi for NAV’, ’Kunnskapsstrategi i NAV’ og ’Kompetansepolicy for NAV’. 

Dokumentene angir en retning og peker ut sentrale kunnskapsbehov/forskningsbehov og 

kompetanseområder som ledelse og ansatte i NAV etaten må forholde seg til. Fordeling av 

ansvar mellom aktørene i NAV er beskrevet i dokumentet ’Kompetansepolicy for NAV’ og 
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skulle ligge til grunn for ansvarsbeskrivelser i et læringssystem. Dokumentene er utarbeidet 

for NAV etaten, men det forutsettes i innledningen til dokumentene at satsingen også skal 

skje i samarbeid med de kommunale tjenesteområdene i NAV. I tillegg til de sentrale 

styringsdokumentene forelå det også dokumenter som var utarbeidet lokalt som inneholdt 

krav og forventninger om kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og kunnskapsspredning. Vi 

har også sett nærmere på to dokumenter fra Buskerud; Personalpolitisk handlingsplan for 

NAV i Buskerud og Introduksjonsprogram for nyansatte i NAV Buskerud. 

 

4.4.4 Brukerforum  

Når læringssystemet skulle fungere som et verktøy for kunnskapsdeling måtte det åpnes opp 

for at både brukere og samarbeidspartnere ble invitert til å delta (Marthinsen 2012). 

Brukerforum i prosjektet har deltatt i diskusjoner og kommet med forslag til hvordan dette 

kan gjennomføres i praksis. To brukerrepresentanter fra brukerorganisasjonene ble involvert i 

den konkrete planleggingen for gjennomføring i NAV-kontorene. Data fra 

fokusgruppeintervjuene (Malterud 2012) fremstår som samtaler, individuelle synspunkt og 

diskusjoner mellom deltakere i fokusgruppen. Dataene er «erfaringsdata» eller «prosessdata» 

av ansattes vurderinger, synspunkter og erfaringer med læringssystemet underveis i utvikling 

og utprøvingsperioden. Dataene fra fokusgruppeintervjuene er analysert med kvalitativ 

innholdsanalyse (Hsieh og Shannon 2005) 

 

4.5 Etablering av nye samarbeidsformer (firepartssamarbeid)  

Det er ikke utviklet en egen modell for firepartssamarbeidet i prosjektet, men samarbeidet 

identifiseres og beskrives i prosjektorganisasjonen og i den ordinære driften i prosjektet. Alle 

partene er representert i alle deler i organisasjonen og i alle deler av utviklingsarbeidet, men i 

en mer begrenset form i gjennomføringen av prosjektet. Alle fire partene har vært del av både 

utviklingen og utprøvingen av læringssystemet. Spesifikt om samarbeid og 

brukerrepresentasjon i prosjektet se mer utfyllende om dette i egen rapport om 

brukerinvolvering i prosjektet, (vedlegg 5).  

I et samarbeid om kunnskapsutvikling slik som i KLAR-prosjektet har det underveis vært 

viktig å skape arenaer der kunnskapen kunne oppleves relevant både å motta og gi til vært. 

Slik at kunnskapsdelingen fikk overføringsverdi og kunne rekontekstualiseres og brukes i nye 

og andre situasjoner. Dette berører særlig overføringen av forskningsbasert kunnskap til 
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kunnskapsbasert handlingskompetanse, men utfordringer knyttet til «grensekryssing» finnes 

også i overføringen av praksiserfaringer til kunnskap som kan formidles i en 

undervisningskontekst. I tillegg er det viktig å ta hensyn til personrelaterte faktorer 

(Mogensen og Henningsen 2013). 

Kunnskapssirkel er prøvd ut som metode for flerpartssamarbeid (jobbveiledere, 

arbeidssøkere/arbeidstakere og høgskolen). Kunnskapssirkel som modell for et samarbeid 

mellom arbeidstakere, jobbveiledere og ansatte fra høgskolen ble prøvd ut, uten at vi helt 

lykkes med dette. En årsak til dette var blant annet at arbeidet i kunnskapssirkelen var en 

prosess over tid, noe som viste seg å bli en utfordring etterhvert som arbeidssøkerne kom i 

jobb. Kunnskapssirkelen fant sted på dagtid og det ble uheldig for arbeidstakerne å forlate 

jobben. En ny rolle i en ny samarbeidskontekst var også en utfordring for oss alle, noe som 

det også tok tid å finne ut av. Ytterligere evaluering av dette forsøket er nærmere beskrevet i 

rapport om brukermedvirkning i KLAR-prosjektet se vedlegg 5, om «Brukerens stemme». 

I utviklingen av prosjektplanen (2013), ble det foreslått å etablere et partnerskap mellom 

prosjektet og arbeidsgivere. Tema skulle være arbeidsinkludering. Dette ble ikke igangsatt 

eller prøvd ut da Fylkesleddet i NAV mente de allerede hadde arenaer som dekket intensjonen 

i et slik samarbeid og at det heller ikke var ønskelig med flere møteplasser/arenaer for 

samarbeid.  

 

4.5.1 Forskning på samarbeid 

Det er ikke utviklet et eget forskningsdesign for firepartssamarbeidet da dette er tema for 

ekstern evaluering av KLAR-prosjektet og det nasjonale forsøket. Data om samarbeid mellom 

de ulike partene i prosjektet fremkommer i andre deler av forskningsinnsatsen, for eksempel i 

intervjuene med arbeidsgivere. i fokusgruppeintervjuene med jobbeveilederne, i data fra 

spørreskjemaene som ble samlet inn fra NAV ansatte og fra intervjuer med 

brukermedvirkerne. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte ved 

Høgskolen i Østfold. I dette kapittelet følger en nærmere beskrivelse av de ulike formene for 

datainnsamling. 

 

4.5.2 Spørreundersøkelse ansatte HiØ 

Som en del av datainnsamlingen knyttet til forskning på hvordan prosjektet har bidratt til å 

utvikle nye samarbeidsformer med HiØ har vi samlet inn surveydata fra ansatte ved 
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Høgskolen i Østfold. Undersøkelsen er designet for å fange opp hvordan ansatte samarbeider 

med NAV og NAV sine samarbeidspartnere i dag, hvordan de anvender kunnskap fra dette 

samarbeidet i undervisning og hvordan de ønsker at samarbeidet med NAV burde være. 

Dataene i denne undersøkelsen er kvantitative surveydata fra undervisning- og 

forskningsansatte ved ABSV- utdanningene ved Høgskolen i Østfold om faktisk samarbeid og 

ønsker om hvordan samarbeidet bør utvikles fremover. Det ble samlet inn data ved to 

målepunkter. Målepunkt 1 var ved prosjektets begynnelse. Målepunkt 2 var ved prosjektets 

slutt ved utgangen av 2016. Svarprosenten i denne undersøkelsen var så lav at vi ikke har 

funnet grunnlag for å analysere resultatene. 

 

4.5.3 Fokusgruppeintervjuer med brukermedvirkerne 

Det er gjennomført fokusgruppeintervjuer (Malterud 2012) med brukerrepresentantene fra 

organisasjonene. Utvalget består av 5 faste medlemmene av brukerforum. Data fra det første 

intervjuet har gitt grunnlag for en underveisevaluering av brukerinnflytelsen i prosjektet og 

gav innspill til hvordan brukermedvirkningen i prosjektet kunne styrkes. Det andre 

fokusgruppeintervjuet ble foretatt ved prosjektets avslutning og dataene består av samtaler og 

diskusjoner mellom brukermedvirkerne der de deler erfaringer fra prosjektperioden. Det er 

gjort en kvalitativ innholdsanalyse av dataene (Hsieh og Shannon 2005). 

 

4.5.4 Om forskerrollen i KLAR-prosjektet 

Forskningen i KLAR-prosjektet må regnes som oppdragsfinansiert og har i seg flere 

elementer fra aksjonsforskning (Stern 2014). I en slik kontekst er det av betydning å avklare 

hvilken rolle forskningen og forskerne har hatt i prosjektet og overgangene mellom forskere, 

eier, praktikere og brukere spesielt. I et prosjekt der vi har hatt som mål å la samarbeidet 

prege hele prosjektorganisasjonen, også forskningen blir spørsmålet om forskeren og 

forskningens objektivitet viktig å gjøre rede for. Forholdet mellom forskning og prosjekteier 

og oppdragsgiver har vært relativt avgrenset. Oppdragsgiver har lagt få andre føringer enn at 

utprøvingen skal være forskningsbasert og at resultatene av forskningen skal kunne munne ut 

i vurderinger av om hvorvidt metodeutprøvingen og læringssystemet som har vært gjenstand 

for utprøving har ført til at flere har kommet ut i jobb, har bidratt til å styrke 

firepartssamarbeidet og ført til kunnskapsutvikling i førsøkskontorene. Oppdragsgiver har 

ikke påvirket utformingen av forskningsspørsmål, forskningsmetode eller formidlet 
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forventninger til forskningsresultatene. Prosjekteier har vært tettere på selve utprøvingen og 

driften av prosjektet enn oppdragsgiver, men har ikke vært representert i fora hvor 

forskningsdesignet har vært gjenstand for diskusjoner og beslutninger. 

Forskerne som har vært involvert i prosjektet har hatt bred kontakt med kontorene der 

utprøvingen har funnet sted, men har ikke deltatt i gjennomføringen av det praktiske arbeidet 

eller intervenert i inkluderingsarbeidet. 
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5. RESULTATER 

 

På grunn av mangelfulle data fra spørreskjema kan vi ikke si noe om hvilken effekt 

innføringen av SE har hatt for arbeidssøkerne/arbeidstakerne. I det følgende vil vi presentere 

resultater fra logger og intervjuer med jobbveiledere, arbeidstakere og arbeidsgivere, prosess- 

og evalueringsdata knyttet til læringssystemet og resultater fra intervjuer med 

brukerrepresentanter. 

 

5.1  Hvordan jobbe SE i NAV 

I dette kapittelet presenteres hovedresultater fra logger og intervjuer med jobbveiledere, 

arbeidstakere og arbeidsgivere. Gjennom individuelle logger (164 stk.) knyttet til hver 

arbeidstaker har jobbveilederne systematisk skrevet hvordan de har jobbet SE i NAV-kontor.  

I tillegg til loggene er det gjennomført seks fokusgruppeintervjuer der jobbveilederne har 

diskutert hvordan de har jobbet, hva de har gjort, hva som er faglige utfordringer og gode grep 

på de ulike stegene av femtrinnsmodellen i SE. Dette er et omfattende datamateriale som vil 

gi tilgang til utfyllende beskrivelser av hvordan jobbe SE i NAV-kontor.  Som tidligere nevnt 

har vi i KLAR-prosjektet valgt å fortsette utprøvingen av SE i NAV-kontor så nær avslutning 

av prosjektet som mulig. Dette for å ta hensyn til arbeidssøkerne som er i prosess mot arbeid i 

prosjektet og for å kvalitetssikre og validere dataene best mulig. Vi kan derfor ikke gi en 

fullstendig beskrivelse av hvordan jobbe SE i NAV-kontor i denne rapporten, men vil her 

presenteres hovedresultatene så langt i databearbeidingen. Videre bearbeiding av dataene vil 

resultere i vitenskapelige artikler og eventuelt en tilleggsrapport. 

 

I tillegg til dataene fra jobbveilederne har vi gjennomført 12 individuelle intervjuer med 

arbeidstakerne og 9 individuelle intervjuer med arbeidsgiverne om deres erfaringer med 

deltakelse i prosjektet og med SE. Hovedresultatene fra disse presenteres fortløpende og 

kapittelet avsluttes med arbeidsgivernes råd til NAV. 

 

5.1.1  Femtrinns modellen  

Presentasjonen av jobbveiledernes beskrivelser av hvordan de jobber SE følger de fem 

trinnene i arbeidsprosessen: innledende kontakt, yrkeskartlegging og karriereplanlegging, 

finne passende jobb, samarbeid med arbeidsgiver, og opplæring og trening på arbeidsplassen 

(ESUE 2010). Gjennomgående beskriver loggene at arbeidsprosessen med arbeidssøkerne 
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beveger seg mellom de ulike trinnene i frem-trinns modellen, avhengig av hvilket behov og 

hvilke utfordringer den enkelte arbeidssøker presenterer. Den trinnvise beskrivelsen betraktes 

derfor ikke som «statisk», da den for det første har glidende overganger i seg selv og at den 

enkeltes arbeidsprosess kan handle om å bevege seg frem og tilbake mellom de ulike fasene i 

femtrinnsmodellen. Et av de gode grepene som har preget arbeidet gjennom alle stegene i 

femtrinnsmodellen er fleksibilitet og individuell tilpasning. For eksempel forklarer 

jobbveilederne i intervjuene at de ofte jobber med trinn 1, 2 og 3 i et og samme møte, men at 

de også kan bruke lang tid, for eksempel på trinn 2:  

«Og på første samtale kan vi ha vært igjennom både punkt 1, 2 og 3. Og samme dagen som 

jeg kanskje har hatt en samtale med en kandidat, så kan jeg kanskje allerede sitte og ringe til 

bedrifter, eller igangsette, eller sette i gang vedkommende, eller ut fra hva vi ble enige om. Så 

det er veldig forskjellig fra person til person.» 

 

Innledende kontakt og samarbeidsavtale 

Loggene viser at det i den innledende kontakten har vært hovedfokus på brukermedvirkning 

og arbeidssøkers eget ønske om arbeid. Utfyllende beskrivelser fra intervjuene underbygger 

dette. Jobbveilederne forteller at brukermedvirkning ikke bare handler om å ta egne valg, men 

at det også handler om reell brukermedvirkning når jobbveilederne veileder arbeidssøkerne til 

å beskrive sine egne ressurser, se egne muligheter og foreta egne valg på bakgrunn av 

mulighetene. Jobbveilederne trekker frem at fokuset på brukermedvirkning ikke bare er i den 

innledende fasen, men også er et gjennomgående kjennetegn ved det å jobbe SE i NAV- 

kontor. Tilnærmingen har betydd at jobbveilederne har lagt vekt på at det skulle være 

arbeidssøkernes egne forslag og løsninger som skulle være styrende for både hva som skulle 

gjøres for å fjerne fokus fra utfordringer og problemer til fokus på mulighetene. «…, hva er 

det som bygger deg opp, istedenfor å bygge deg ned. For ofte så ser vi at systemene, hvis du 

ikke kan få velge og være med å styre din egen utvikling så blir det ofte vanskelig for folk 

istedenfor at det gir muligheter».  

 

Grunnverdiene i SE kommer godt til syne iden innledende fasen, det vært et særlig med fokus 

på tillit, trygghet og relasjon. I fokusgruppeintervjuene er jobbveilederne opptatt av at det å 

jobbe SE er relasjonelt arbeid og at relasjonen til arbeidssøker er sentral. Det handler om å 

bygge tillit og om å vise arbeidssøker at man som jobbveileder har en genuin tro på at 

arbeidssøkeren kan være i stand til å få og beholde en jobb. Dette krever at man som 

jobbveileder har tid og ressurser til å møte arbeidssøkerne når arbeidssøker har behov for det. 
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«Det handler jo om ressurser da. Jeg har jo møtt arbeidssøkerne på alle mulige steder, og du 

blir mere kjent med disse personene her, du kan ta deg mere tid til dem. På hvert trinn ikke 

sant. Du har jo ikke sjans når du jobber med over 100 mennesker. Du blir jo ikke kjent når du 

har samtaler hver tredje måned, eller kanskje hvert halvår. 

 

Arbeidssøkerne har i prosjektet blitt orientert om at NAV nå jobber på en annen måte. I 

samtalene med arbeidssøkerne har mange jobbveiledere benyttet seg av seg av metoder som 

Motiverende intervju, Prinsipper fra Løsningsskapende samtaler, ulike veiledningsteknikker 

og andre forskningsbaserte metoder.  

 

Loggene viser at omfanget av kontakt og individuell oppfølging har variert fra et par møter 

mellom jobbveileder og arbeidssøker, til flere møter i løpet av noen uker, hvor også andre 

samarbeidsparter som bl.a. lege og fysioterapeut kunne delta. Innledende møter som tok opptil 

to timer var ikke uvanlig. Jobbveiledernes beskrivelser viser at møtelengde og møtehyppighet 

varierte avhengig av den enkelte arbeidssøkers situasjon og utfordringer. For noen 

arbeidssøkere var derfor prosessen frem mot en samarbeidsavtale kort, mens for andre strakk 

den seg over flere måneder. Det kunne ta fra to dager inntil 12 måneder før arbeidssøkeren 

kom i ordinært lønnet arbeid. I noen tilfeller fikk arbeidssøkeren prøve ut andre muligheter 

som jobbsmak og arbeidstrening på veien mot ordinært arbeid.  

 

En utfordring i denne fasen kunne være å opprettholde kontakt og motivere arbeidssøkerne til 

å komme til avtaler. Jobbveiledernes erfaringer er at hyppig bruk av sms synes å være mest 

effektivt i denne sammenheng. I tillegg var tilgjengelighet og tid vesentlig for 

kontaktetableringen.  

 

Jobbveilederne er i all hovedsak samstemte på at arbeidssøkerens motivasjon for jobb i større 

grad opprettholdes dersom samarbeidsprosessen og kontakt med mulige arbeidsgivere om 

ansettelse går raskt. Når det gjelder prosessen med arbeidsgiver og inkluderingen på selve 

arbeidsplassen kunne det være tidkrevende arbeid: 

«Min erfaring i alle fall, hvis man gjør den innfasingen litt grundig og litt raskt da, så er det 

lettere å få en ansettelse også i enden. Fordi man har blitt spurt om de tingene, og blitt kjent 

og startet på en god måte. Så er det kanskje lettere for arbeidsgiver å si, men vet du hva, dette 

her må vi få til en ansettelse på. Mot at man kanskje forter seg litt da.» 
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Yrkeskartlegging og karriereplanlegging 

Loggene viser en variasjon i hvordan yrkeskartlegging og karriereplanlegging gjennomføres. 

Noen jobbveiledere beskriver at de tar utgangspunkt i IPS-kartleggingsskjemaet, andre 

benytter kartleggingsverktøyet WIE, mens andre igjen ikke beskriver et konkret verktøy for 

kartleggingen. Uavhengig av om jobbveilederne benytter et kartleggingsverktøy eller ikke, ser 

hovedfokuset i kartleggingen ut til å være arbeidssøkerens kompetanse og arbeidserfaring. I 

tillegg viser loggene at det er viktig å kartlegge behov for tilrettelegging for å kunne stå i 

arbeid; for eksempel transport, økonomi og barnetilsyn. Også i denne fasen er det et stort 

fokus på arbeidssøkers ønsker og behov. Gjennomgående formidler jobbveilederne at 

arbeidssøkerne har jobbønsker som er i tråd med egen kompetanse. 

 

 Jobbveilederne bruker tid på å gi konkret hjelp til både oppdatering og utarbeidelse av cv og 

til å lese annonser og skrive søknader. Erfaringer er at mange arbeidssøkere har utfordringer 

med både å lese og forstå innholdet i en utlysningstekst. Mange av jobbveilederne har i den 

forbindelse arbeidsmøter på 2 -3 timer sammen med arbeidssøkerne. Hvor lang tid det ble 

brukt på hele kartleggingsprosessen og hvor mange treffpunkter jobbveileder og 

arbeidssøkere hadde varierte.  

 

Finne en passende jobb 

I noen logger beskrives omfattende arbeid fra jobbveileders side, når det gjaldt å finne 

passende jobb for arbeidssøker. I starten av prosjektet var det å ta kontakt med arbeidsgivere 

en utfordrende oppgave. Her opplevde jobbveilederne et skille mellom jobbveiledere med 

tidligere ansettelse i NAV, som opplevde samarbeide med arbeidsgiverne mindre utfordrende 

enn de som ikke hadde samarbeidet så mye med arbeidsgivere. For nyansatte jobbveiledere 

kunne det være like utfordrende/like lett å ringe arbeidsgiverne som legene. Det å «trenge seg 

på» og argumentere for at arbeidsgiverne skulle prioritere arbeidssøkere med behov for 

tilrettelegging på arbeidsplassen i et stramt arbeidsmarked var for mange veiledere en 

ukomfortabel situasjon. «Jeg lærte fort at det ikke holdt med bare å sende mail. Det er ikke 

sikkert de leser den. Å dra på besøk eller ringe var det jeg gjorde. Jeg sluttet å snakke om 

prosjektet og gikk direkte på og sa at jeg var fra NAV og hadde kontakt med en arbeidssøker 

som ønsker å jobbe hos dere. Da var vi i gang og arbeidsgiver ble nysgjerrig på hvorfor 

det….» Samarbeid med NAV-kontorenes markedskonsulenter var også nyttig i arbeidet med å 

ta kontakt med arbeidsgivere.  Etter hvert som relasjoner mellom jobbveileder og arbeidsgiver 
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ble etablert, opplevde jobbveilederne at arbeidsgivere tok direkte når de hadde behov for 

arbeidskraft.  

 

Arbeidssøkerne ble oppfordret til selv å ta kontakt med arbeidsgivere. I veldig mange tilfeller 

var det allikevel slik at jobbveilederne var de som tok kontakt den første kontakten. Dette 

fordi det med å ta kontakt med en bedrift/arbeidsgiver var noe arbeidssøkerne syntes var mest 

det mest utfordrende. Jobbveilederne brukte tid på å gjøre arbeidssøkerne tryggere og noen 

ganger benyttet de rollespill for å trene på møte med med arbeidsgiver.  

 

Loggene viser videre at arbeidet med å avklare roller og ansvar var viktig i denne fasen. 

Hvem skulle ta kontakt med arbeidsgiver? Hvor mye hjelp ville arbeidssøker ha? Hvor mye 

skulle arbeidsgiver vite? Også i denne fasen varierte treffpunktene mellom jobbveileder og 

arbeidssøker, fra at man raskt fant en matchende jobb og arbeidsgiver, til at det ble en mer 

langvarig prosess hvor jobbveileder hadde kontakt med mange potensielle arbeidsgivere før 

man fant den riktige. Hvor tett kontakt arbeidssøker, jobbveileder og arbeidsgiver hadde i 

denne fasen, varierte ut fra den enkelte arbeidssøkers og arbeidsgivers behov og ønske. Noen 

ganger ble det gjennomført flere møter med arbeidsgiver og arbeidssøker før avklaring, mens 

det i andre tilfeller ble gjort avklaringer over telefon. 

 

I intervjuene fremkommer det at det av og til også ble utviklet eller «snekret» jobber tilpasset 

den enkelte arbeidstaker. «Vi er tilgjengelige, og det er den tilgjengeligheten, og det å skape 

andre mulige jobber, så det med jobbutvikling og jobbsnekring underveis, når man er tettere 

på og blir kjent med arbeidsgiverne, det er da jobben med jobbsnekring kommer inn og er 

lettere å få til.» 

 

Jobbveilederne var også opptatt av at det å jobbe med SE i NAV-kontor hadde noen fordeler i 

forhold til når NAV kjøper tjenester fra for eksempel tiltaksarrangør.  Fordelene som trekkes 

frem er knyttet til mulighetene jobbveilederne har gjennom å ha kunnskap om og muligheter 

til å utløse øvrige tjenester, tiltak og virkemidler i NAV og derved kan gå direkte i 

forhandlinger med arbeidsgivere, uten noe forsinkende mellomledd. 

 

«Ja. Og der har du jo fordelen med å jobbe i NAV tenker jeg. At vi har hele den kofferten med 

alle disse virkemidlene som lønnstilskudd og mentor og alt dette her. Og det er klart, hadde vi 

ikke vært i NAV så hadde vi ikke hatt det så tett. Det tror jeg er et veldig godt poeng, for altså 
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den virkemiddelpakken den er stor og ganske uoversiktlig, selv for oss som jobber i NAV. 

Mange av de virkemidlene vi har de er ikke kjent for attføringsbedriftene. De kjenner nok til 

de vanligste virkemidlene vi har, og noen ganger så går den kommunikasjonen bra, og noen 

ganger kanskje tråere, men jeg tviler på at de har oversikt over hele bildet da.» 

 

Samarbeid med arbeidsgiver 

Jobbveiledernes logger viser at det var en utstrakt oppfølging av arbeidssøkere på 

arbeidsplassen etter at avtale var inngått. Oppfølgingen av arbeidsgivere foregikk både ved 

avtalte og formelle samarbeidsmøter, hvor også arbeidstaker var til stede, men også som mer 

uformell kontakt over telefon og sms. I tilfeller hvor det oppstod utfordringer underveis ved 

for eksempel høyt fravær, og manglende informasjon om årsak til fravær, viser loggene at 

jobbveilederne fulgte opp utfordringer ved at de fungerte som «brobyggere» mellom 

arbeidsgiver og arbeidstakeren. Møter ble avholdt, der jobbveileder, arbeidsgiver og 

arbeidssøker diskuterte løsninger og mulige tilpasninger for å møte arbeidstakerens 

utfordringer. Ut fra loggene kan det se ut som om den informasjonen arbeidsgiver fikk om 

arbeidstakers utfordringer, ga en større forståelse for arbeidstakerens situasjon, noe som igjen 

medvirket til å avverge at arbeidsgiver avsluttet ansettelsesforholdet.  

 

Omfanget og hyppighet på samarbeidet mellom jobbveileder og arbeidsgiver varierte, 

avhengig av arbeidstakernes utfordringer, fra ukentlig kontakt ved oppstart, til mer sjelden 

eller sporadisk kontakt når arbeidsforholdet hadde stabilisert seg. Jobbveilederne forteller 

imidlertid at mange arbeidsgivere ønsket å finne løsningene på selv, men at det var viktig å ha 

en fast veileder å ta kontakt med ved behov.  

 

Videre trekker jobbveilederne frem relasjonen til og oppfølgingen av arbeidsgiverne som et 

sentralt element ved Supported Employment. De fleste har gjort noen erfaringer på at det ikke 

alltid har vært lett for dem som NAV-ansatte å vite hvordan de skal ta kontakt og skape en 

relasjon til arbeidsgivere. Videre uttrykker jobbveilederne at det at NAV skal være tett på 

inkluderingsprosessen «ute» på arbeidsplassen er uvant for arbeidsgivere: 

 

«Det er litt morsomt da, for i starten, i alle fall når jeg begynte med det, så var det sånn at 

arbeidsgivere var veldig skeptiske, men i alle dager hvorfor skal dere være så close på. Har 

det vært noe galt med denne kandidaten som du ikke forteller? Til nå som vi kanskje har gått 

et løp med den samme bedriften som akkurat sa de tingene er kjempelykkelig for at vi faktisk 
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er der og kan få hjelp med de tingene som dukker opp. Og kan hjelpe til med skjemaer og ja, 

hva det nå er.» 

 

Det er for øvrig stor variasjon når det gjelder hvor tett jobbveilederen følger opp arbeidsgivere 

og arbeidstakere på arbeidsplassen. Variasjonen ser ikke ut til å primært følge den enkelte 

jobbveileders egne preferanser, men skyldes at jobbveilederne gjør vurderinger av hvor tett 

oppfølging som er nødvendig i hvert enkelt tilfelle: 

 

«Jeg vil påstå at noen ganger så er det ikke en fordel, og andre ganger så er det en fordel. 

Det kommer helt an på hva det handler om og hvem vi snakker om. Noen ganger så holder jeg 

meg helt, helt unna, for da vil det være ødeleggende at jeg er for synlig.» 

 

Hvor tett oppfølgingen skal være handler også om når og på hvilken måte jobbveileder 

gradvis skal trekke seg tilbake og overlate oppfølgingen av arbeidssøkeren til arbeidsgiveren 

og bedriften selv («Natural support»). Et eksempel på dette fremkommer i et av intervjuene, 

der en måte å starte denne prosessen på, er at en av arbeidstakerens kollega fungerer som 

mentor. En mentor kan også brukes i de tilfellene jobbveileder ikke ser seg i stand til å veilede 

eller avlaste arbeidssøkeren i konkrete arbeidsoppgaver: 

 

«Som jeg ser er mentortiltaket veldig bra å ha, og da får man også den der naturlige 

bistanden på veien da, så selvfølgelig kan det være aktuelt at vi er med ut og følger med i 

forhold til å trygge personen i en jobb, på arbeidsplassen. Men jeg tenker at det er veldig 

fornuftig da å bruke kolleger på arbeidsplassen for å jobbe èn til èn, så det er kanskje det som 

jeg tror kanskje vil anbefale « 

 

Opplæring og trening på og/eller utenom arbeidsplassen 

Jobbveilederne har deltatt i opplæring og trening på arbeidsplassen. Oppgavene har vært 

varierte, alt fra å jobbe på lageret på Elkjøp, stå i kassa på Nille eller utarbeide arbeidsrutiner 

slik at arbeidstakeren kunne få en ekstra struktur på arbeidsdagen. En jobbveileder beskriver 

hvordan hun også definerer fysisk trening som opplæring, og deltar sammen med 

arbeidssøker på dette: 

«Jeg velger å definere denne seansen under opplæring og trening, selv om det 

nødvendigvis ikke handler om arbeidsplassen. Dette er en del av en prosess for å 
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styrke tilknytningen til arbeidslivet, ved at hun er bedre rustet til å stå i et 

arbeidsforhold. Hun lærer mye om seg selv, å pushe seg og sine grenser.» 

 

5.1.2 Arbeidssøkernes/Arbeidstakernes erfaringer med SE 

De fleste av arbeidssøkerne har erfaringer fra andre samarbeidsformer med NAV enn den 

erfaringen fra Supported Employment gir. De har også tidligere vært i arbeid, praksis eller 

annen arbeidsrettet aktivitet. Flere har lange tiltakskarrierer og har vært lenge utenfor det 

ordinære arbeidsliv.  Mange preges av langtids sykdom med muskel- og leddsmerter, 

psykiske problemer, angst, rusproblemer og økonomiske problemer. Hovedtyngden av 

arbeidssøkerne har vært lenge utenfor arbeidslivet og forteller om endrede erfaringer med 

NAV gjennom prosjektet. Som en av arbeidstakerne sier det; «Det har gått fra hat til 

kjærlighet». En annen arbeidstaker uttrykker det slik: «Tidligere så har jeg gått ut av NAV og 

egentlig ønska dem pokker i vold. Jeg har ikke hatt så mye av det det siste året» «Jeg har hatt 

en mye bedre dialog med NAV og fått en mye grundigere oppfølging på alle mulige måter. 

Hatt en mye mer klar dialog, jeg har blitt mye lettere» «Opplegget rundt nå det siste året har 

vært, det er som natt og dag, for å si det på den måten». 

 

Reell brukermedvirkning  

Samtlige arbeidstakere understreker at de har opplevd reell medvirkning i prosjektet. De har 

opplevd jobbveilederne som lyttende og interesserte samarbeidspartnere. Jobbveilederne har 

hatt tid til samtaler og arbeidssøkernes ønsker om arbeid/arbeidssted har vært grunnlaget for 

det videre samarbeidet mot jobb. Alle arbeidstakerne fremhever spesielt betydningen av selv å 

få komme med ønsker og bestemme hvor, hvilken type jobb, arbeidssted og selv ha ansvar for 

prosessen for å komme i arbeid. «Får mulighet for å ønske arbeidsplass - får mere ansvar for 

prosessen. «Ja men for meg så har xx vært fantastisk. Han har lytta til mine ønsker og prøvd 

å etterkomme dem. Så langt det har vært mulig.».  

I tillegg til den positive opplevelsen av økt selvbestemmelse, snakker arbeidstakerne om 

betydningen av å få respekt og tillit i samarbeidet med jobbveilederne. De beskriver også at 

motivasjonen for arbeid øker, når deres egne ønsker og valg tas hensyn til, fremfor at det blir 

satt krav til at de skal delta på en tilfeldig plass på et kurs eller en praksisplass. 
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Tid, fleksibilitet og tilgjengelighet 

Alle arbeidstakerne peker på tid og fleksibilitet som viktige suksessfaktorer for å nå målet om 

å komme i/tilbake til arbeidslivet. Etter både sykdom og lang tid utenfor arbeidslivet, opplever 

arbeidstakerne mange hindringer på veien mort arbeid. Går prosessen for raskt opplever 

mange å mislykkes, går det for sakte er det lett å miste motivasjonen. En arbeidstaker sier det 

slik: «Det beste er at jeg får tid. Jeg blir dårlig av stress, da får jeg angst og alt går i stå, men 

med xx, hun trodde på meg og ga meg den tiden jeg trengte. Jeg fikk en jobb som jeg trivdes 

med og jobber fullt. Da hadde jeg ikke jobbet på 4 år tror jeg». «Opplegget rundt nå det siste 

året har vært, - det er som natt og dag, for å si det på den måten».  

I tillegg til tid og fleksibilitet, beskriver arbeidstakerne også jobbveiledernes tilgjengelighet 

som en viktig faktor når det oppstår vanskelige situasjoner ute på arbeidsplassen. Hvis det 

oppstår konflikter og det er fare for at arbeidsforholdet vil bli avsluttet, er det viktig at det er 

lett å få tak i jobbveilederen. Med egen jobbtelefon er jobbveilederen raskt tilgjengelige, - 

særlig på sms. «Det har blitt kortere vei mellom NAV og meg – lett å få tak i veilederen. Jeg 

slipper å stå i telefonkø for å få snakke med noen jeg ikke kjenner». 

 

Relasjon til jobbveileder 

Ved siden av tid, fleksibilitet og tilgjengelighet, snakker arbeidstakerne om forholdet til 

jobbveilederen. Flere arbeidstakere peker på betydningen av å ha samme jobbveileder over 

tid, en jobbveileder som kjenner deg. Arbeidstakerne beskriver i den sammenheng at hjelpen 

som gis, oppleves å være mer i tråd med egne behov. Flere arbeidstakere snakker om at de 

opplever å få god hjelp. «Jeg har aldri fått så mye hjelp av NAV. Jeg kan bare ringe og 

spørre!» «Helt fantastisk. Han var med på intervjuet fordi jeg først skulle få en praksisplass, 

også ble XX og arbeidsgiver enige om retningslinjer. Og så var dem vel litt usikre på hvor 

klar jeg var, så vi begynte veldig pent i jobb».  

 

Individuell oppfølging 

Arbeidstakerne har ulike behov for oppfølging, men også ulike syn på hvordan og hvor 

oppfølging skal foregå. Noen får oppfølging gjennom hyppig kontakt med jobbveileder på 

telefon, andre igjen får direkte hjelp til å utføre arbeidsoppgavene ute på arbeidsplassen. En 

arbeidstaker beskriver hvordan jobbveilederen følger opp: «Ja etter det fortsatte xx å ringe for 

å høre om jeg har det bra, om det var ting som ikke fungerte og om det var noen ting jeg ville 

at han skulle ta med arbeidsgiver, men det var bare et fantastisk sted å være». En annen 
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arbeidstaker sier: «Helt fantastisk, han var med på intervjuet, for at jeg skulle få jobben…», 

mens en tredje arbeidstaker sier: «Utelukkende positivt - fantastisk oppfølging, bare positive 

opplevelser – hu er helt super». 

 

Konkret hjelp 

En viktig del av oppfølgingen er at jobbveilederen har gitt konkret hjelp. Dette har vært hjelp 

med å lese stillingsannonser, skrive CV, ta telefoner og skrive søknader, - oppgaver som kan 

være utfordrende for arbeidstakere som har vært lenge utenfor arbeidslivet og særskilt for de 

som i tillegg også har lese og skrivevansker. Flere arbeidstakere gir uttrykk for positive 

opplevelser av å ha fått konkret hjelp av sin jobbveileder, en arbeidstaker uttrykker dette på 

denne måten: «Jeg ble veldig positiv, at NAV ville være med på noe sånt. For det er litt 

trøblete på egenhånd, også sitte å lese alle stilling ledig annonser. For du… i hvert fall når 

jeg liksom har vært igjennom angst og depresjon, du mister jo selvtillit og alt. Så det at NAV 

hadde en som virkelig jobba for det var veldig betryggende. Vi satt i flere timer». 

 

Ordinært lønnet arbeid. 

Arbeidstakerne peker på hvordan deltagelse i prosjektet har økt muligheten for lønnet arbeid 

og beskriver samtidig utfordringene de møter når jobbtilbudene de får har manglende 

forutsigbarhet og stabilitet. Flere arbeidstakere forteller at tilbud om jobb gjennom 

ekstravakter, tilkallingsvakter og deltidsstillinger der de skal møte ved behov, skaper 

utrygghet og usikkerhet som gir en ekstra belastning. En av arbeidstakerne beskriver hvordan 

en slik utrygghet påvirker både helse, økonomi og motivasjon for arbeid: «Som jeg sa til min 

saksbehandler, xx, jeg føler ting er litt usikkert. Jeg kan bli ringt opp kl. 07.00 eller kl. 11.00 

eller kl. 14.00 og så er det – nå må du komme på jobb. Så får jeg noen timer, men vet aldri og 

kan ikke planlegge. Jeg har en datter på syv år som ikke kan være alene og, ja dette blir jeg 

usikker av og da får jeg fort litt angst og så gir jeg litt opp. Det med økonomi er også 

vanskelig – det går det heller ikke an å planlegge.» «Økonomi kan være vanskelig. Det er 

nedverdigende å måtte søke på nytt hele tiden - gir en usikkerhet i livet. Hvis vi skal ut i 

arbeid/tiltak må økonomien være avklart - hvis ikke er det vanskelig å motivere seg for 

arbeid». 

 

Arbeidstakerne gir også uttrykk for at arbeidsprosessen har vært oversiktlig og ryddig og i 

mye større grad enklere enn det de tidligere har opplevd gjennom samarbeid med NAV. Dette 
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innebar ikke nødvendigvis at deltakelsen i prosjektet betydde at «jobber vokste på trær», men 

i større grad at deltakelsen i prosjektet var en positiv opplevelse. En arbeidstaker beskriver 

dette slik: «Men det er som jeg sier, jeg er heldig som har hatt det så lettvint som jeg har hatt 

det, det året her på mange måter. Ikke det at det har vært lettvint, men at det har gått så glatt. 

At jeg har fått den positive relasjonen på det, ikke bare den negative, for det har vært nok 

negativt. Jeg har kommet lenger på vei enn det jeg var for et år siden».  

 

5.1.3 Arbeidsgivernes erfaringer med SE i NAV 

De fleste arbeidsgiverne i prosjektet, har tatt imot arbeidssøkere fra NAV og/eller eksterne 

tiltaksarrangører tidligere. I intervjuene sammenlikner de det de har av tidligere erfaringer 

med NAV, med de nye erfaringene fra KLAR-prosjektet og Supported Employment. I tillegg 

til å dele sine erfaringer kommer de avslutningsvis med noen gode råd til NAV når de skal 

arbeide for å få flere arbeidssøkere med sammensatte bistandsbehov ut i arbeid.  

 

Tilgjengelige, stabile og faste jobbveiledere  

Arbeidsgiverne peker på at jobbveilederne i prosjektet har vært lette å få tak i og at det har 

vært en stor fordel at jobbveilederne har hatt mobiltelefon. Dersom jobbveilederne har vært 

opptatt, ser de at arbeidsgiver har ringt og ringer raskt opp igjen. Alle arbeidsgiverne 

fremhever også betydningen av å ha en fast kontaktperson. En arbeidsgiver sier: «Når ikke 

hun tar telefonen, så legger jeg igjen en melding, kan du ringe meg? Eller hun ser på 

telefonen at jeg har ringt, så ringer hun tilbake igjen, ikke sant. Men hvis du gjør det samme 

nede på NAV, så – i det derre systemet, så skal de ringe igjen i løpet av x antall timer. Men da 

ringer det stort sett en annen en, for da er de enten på ferie eller sykemeldte selv, og det er jo 

det som er så håpløst.» Våre funn viser at arbeidsgiverne ikke bare ønsker å snakke med noen 

i NAV, de vil ha kontakt med samme veileder som de har snakket med før. 

 

Tett oppfølging fra jobbveiledere 

Arbeidsgiverne har erfart at jobbveilederne i prosjektet i større grad enn hva de har erfart 

tidligere, følger opp oftere, og er mer med i prosessen, både når det gjelder oppfølging av 

arbeidssøkere/-takere og arbeidsgivere. Oppfølgingen skjer både systematisk og planlagt i 

form av avtalte og regelmessige møter, men også ved at jobbveilederne mer uformelt stikker 

innom arbeidsplassen, ringer og hører hvordan det går og spør om det er noe de skal følge opp 

eller ta tak i.  Arbeidsgiverne peker også på at det er mye bedre at det er veiledere i NAV som 
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følger opp, og at dette er mer effektivt enn å ha mellomledd som eksterne tiltaksbedrifter. En 

arbeidsgiver kaller tiltaksarrangører for et «fordyrende mellomledd». Flere av arbeidsgiverne 

er opptatt av at den tette oppfølgingen i tillegg til å være bra for arbeidssøkere også er 

samfunnsøkonomisk. En arbeidsgiver sier: «Som jeg sier har du personer som er dedikert og 

som følger opp på en ordentlig måte så slipper den kanskje å ta tak i den sammen personen 

neste gang hos NAV og neste gang og neste gang ikke sant. Du følger personen inn til et 

arbeidsforhold istedenfor å bare gi slipp på de ikke sant.» 

De positive erfaringene arbeidsgiverne har gjort når det gjelder oppfølgingen fra 

jobbveiledere i prosjektet, har også ført til forventninger hos arbeidsgiverne når det gjelder 

oppfølging fra eksterne tiltaksarrangører. En arbeidsgiver sier: «Så det er klart at de andre 

som skal ha inn noen her nå, kommer jo til å måtte gjøre en mye bedre jobb, for vi ser jo at 

det går an å lage kvalitet i fra en offentlig virksomhet og det er jo det som vi helst vil. Vi 

vi`kke ha for mye mellomledd.»  

 

Myndiggjorte jobbveiledere 

Flere arbeidsgivere har erfart at jobbveilederne i prosjektet, i større grad enn veiledere i NAV 

tidligere, har vært «myndiggjorte», i betydningen at de har kunnet ta avgjørelser og gjøre 

raske avklaringer når det gjelder muligheten for å benytte virkemidler og støtteordninger i 

NAV. Våre data viser at arbeidsgiverne ikke ønsker å vente i lang tid på svar og avklaringer 

fra NAV, men få svar på muligheter og finne løsninger «der og da". En arbeidsgiver sier: 

«Det er en helt ny erfaring totalt sett, for ellers så er det sånn kontorvirksomhet, holdt jeg på 

å si. Med sånn telefonbiter og A4 styrt. Her har du en, jeg holdt på å si, en ramme med mange 

muligheter i….»  

Arbeidsgiverne er opptatt av at disse raske avklaringene også er samfunnsøkonomiske, siden 

ledighetstiden til arbeidssøkerne da forkortes. 

 

Relasjonenes betydning  

Arbeidsgiverne peker på relasjonens betydning mellom arbeidsgiver og jobbveileder i NAV 

og hvordan det å ha denne gode relasjonen øker tilliten til NAV. I tillegg sier flere 

arbeidsgivere at denne relasjonen og tilliten også gjør det lettere for de å ta kontakt med 

jobbveilederen når de har behov for å rekruttere flere arbeidssøkere. En arbeidsgiver som ikke 

lenger har en fast kontaktperson på NAV tydeliggjør dette: «Akkurat nå har jeg ikke noen 

kontaktperson der. Den som kom med den ene som er her, men ellers så har ikke jeg noen 

spesiell å forholde meg til på NAV. Så at vi kanskje hadde en som jeg kunne melde fra til at 
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nå kunne jeg godt tenke meg å tatt imot noen, og videre: «For at jeg ringer ikke til NAV, for 

at jeg vet ikke hvem jeg skal spørre etter». 

Våre data viser også at relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidssøker/-taker har betydning i 

inkluderingsprosessen. Noen arbeidsgivere bruker begreper som kjemi, relasjon eller 

connection når de skal beskrive betydningen av relasjonene med jobbveiledere og jobbsøkere 

og at denne relasjonen også påvirker tilliten til arbeidssøkerne/-takerne. 

 

Jobbveileders kunnskap om bedrift og arbeidsoppgaver 

Flere arbeidsgivere trekker frem erfaringene fra at jobbveilederne i prosjektet har hatt god 

kunnskap om bedriften og arbeidsoppgavene. En arbeidsgiver sier: «….det har vært ekstremt 

bra. Han har satt seg inn i det vi holder på med nesten helt fra bunn av når han kom hit første 

gangen og jeg elsker en sånn type som ham som kommer og har en åpen ledig tone både 

ovenfor meg og ikke minst ovenfor jobbsøker hvor vi kan sitte og bare sparre ting over 

bordet. Han hadde en god grunnforståelse for det vi holder på med og visste egentlig på en 

måte hva vi hadde behov for… Han skjønte veldig godt den matchen og hadde veldig stor 

forståelse for dette her og det er ikke så ofte man opplever det.» 

 

Samfunnsansvar og sosialt ansvar 

Våre data viser at flere av arbeidsgiverne i prosjektet er opptatt av at de har et 

samfunnsansvar, og at det er viktig å hjelpe folk ut i jobb. En arbeidsgiver viser til hvordan 

han har endret måten å tenke på rundt dette ut fra erfaringene han har gjort i prosjektet: «Og 

det er det som har endret seg så veldig hos meg nå. Sånn tankemessig hos arbeidsgiver så er 

det akkurat dette her som det finnes jo kompetanse som kan like mye som meg selv og kanskje 

mer ikke sant og som du bør ivareta og hvis man skal føle et snev av samfunnsansvar så ser 

jeg åpenbart at vi alle har en plikt til å ta vare på noen, ikke sant.» Flere av arbeidsgiverne er 

også opptatt av det sosiale ansvaret de har når det gjelder at arbeidssøkerne/-takerne skal 

inkluderes naturlig og trives i bedriften.  

 

Erfaringsdeling i arbeidsgivernes nettverk 

Arbeidsgiverne deler informasjon og snakker om sine positive erfaringer fra prosjektet og 

samarbeidet med jobbveilederne i sine nettverk, både private nettverk og jobbnettverk. En 

arbeidsgiver sier: «Hvis man har positive opplevelser av dette her så er det klart at det vil jo 

spre seg, man vet jo hvordan det er. Og hvis man har negativ effekt så må man ha 10 positive 

effekter for å snu det.»  
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5.1.4 Arbeidsgivernes råd til NAV  

Under intervjuene har mange av arbeidsgiverne også flere råd til NAV for et videre samarbeid 

om arbeidsinkludering: 

 

NAV må gi mer tid 

Arbeidsgiverne peker på hvordan det tar tid å bygge gjensidig tillit og etablere gode relasjoner 

med arbeidssøkerne/-takerne som har en del utfordringer og at NAV må se på varigheten av 

en del av avtalene de inngår med arbeidsgivere. Arbeidsgiverne er også opptatt av at mange 

av disse har behov for større fleksibilitet og lengre perioder med tilrettelegging før de kan 

fungere godt i et arbeidsforhold. En arbeidsgiver sier: «Det er basert på at vi har, etter hvert 

fått veldig tillit til hverandre, men det skaper du ikke på 2 måneder vet du. Den tilliten, nå har 

jo arbeidstakeren vært her i snart 2 år, 2,5 år egentlig nå til sommeren og det er klart at den 

tilliten tok bortimot ett år før vi hadde den gjensidige forståelsen og at vi fikk den kjemien til å 

funke og ikke sant.» 

 

NAV må markedsføre muligheter og virkemidler bedre 

Flere arbeidsgivere sier at de selv ikke var klar over hvilke muligheter som fantes for støtte 

fra NAV før de ble med i KLAR-prosjektet og at de tror mange arbeidsgivere kvier seg fordi 

de tenker «kost/nytte» og tror at det vil medføre økonomiske tap og bruk av ekstra tid å ta 

imot personer med nedsatt arbeidsevne. Arbeidsgiverne råder i den forbindelse NAV til å bli 

bedre på å gjøre muligheter kjent hos potensielle arbeidsgivere. 

 

NAV må være kritiske til valg av arbeidsgivere 

En del av arbeidsgiverne peker også på at mange arbeidsgivere utnytter muligheten for å få 

gratis arbeidskraft en periode og at NAV derfor ikke må velge enkle løsninger. En 

arbeidsgiver foreslår at NAV langt på vei kan løse dette problemet ved å lage en «svarteliste» 

med useriøse arbeidsgivere.  

 

Rekruttering av flere arbeidsgivere 

Gjennom intervjuene kom det flere forslag fra arbeidsgivere på hvordan NAV kan lykkes i å 

rekruttere flere arbeidsgivere. Eksempler på dette er: 

- Knytte kontakt med regioner og kjeder som kan samarbeide rundt arbeidssøkerne. Er 

det ikke mulighet lenger hos en arbeidsgiver, så er det kanskje det i en annen butikk, 

bedrift i samme kjede. Dette kan skje ved at NAV tar kontakt med ledelse/sentralt 
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nivå. For eksempel er det mange små bedrifter i f.eks. kjøpmannskjeder, men samlet er 

de store og med mange muligheter. 

- Bruke arbeidsgivere som referanser. Flere av arbeidsgiverne som ble intervjuet, var på 

tilbudssiden når det gjaldt å bli brukt som en slags referanse eller formidler av positive 

erfaringer fra prosjektet, videre til potensielle arbeidsgivere 

- Invitere Næringsrådene inn i et samarbeid. 

- Presentere Supported Employment som en mulighet, sett fra arbeidsgivernes ståsted 

og peke på samfunnsansvaret arbeidsgiverne har 

 

 

NAV må forholde seg til arbeidsgivere som sine kunder 

Arbeidsgiverne peker også på viktigheten av at NAV holder ord og er tilgjengelige og at NAV 

må huske at arbeidsgiverne skal opprettholde produksjon og inntjening og ønsker mindre 

byråkrati, mer effektivitet og løsningsorientering. En arbeidsgiver sier: «det er klart at det 

politisk sett burde ha vært løftet opp synes jeg som et samfunnsansvar at alle oppegående 

bedrifter og alle de som har økonomi til å håndtere ting burde prøve å stille seg til 

disposisjon for systemet ikke sant. Men det er basert på tillit mot NAV ikke sant, det er basert 

på at de også oppfører seg på en måte - det er jo veldig stor forskjell på privat og offentlig 

sektor i tankegangen. Og du vet at 90% av de som jobber i servicenæringen innenfor offentlig 

sektor de har ikke noe begrep om at vi er kundene deres». 

 

NAV må sørge for god og stabil oppfølging fra faste veiledere som er tilgjengelige 

Flere av arbeidsgiverne som ble intervjuet, sier at god oppfølging forplikter arbeidsgiverne og 

at oppfølgingen fra èn fast jobbveileder er en suksessfaktor, også fordi de da har en fast 

person de kan kontakte når de har behov for mer arbeidskraft. Arbeidsgiverne sier de er 

avhengige av å få tak i jobbveilederne og flere sier de ikke har tid til å vente i 48 timer på å bli 

ringt opp når det er behov for kontakt.   

 

NAV må gi veilederne myndighet 

På den måten kan jobbveilederne si hva som er mulig, der og da, i møtet med arbeidsgiverne. 

Arbeidsgiverne vil ikke sitte og vente på at veilederne må tilbake til NAV og bruke tid på å få 

avklart hva som er mulig. En arbeidsgiver foreslår også at jobbveilederne har en pott med 

penger som fleksibelt kan benyttes for å muliggjøre fast jobb i bedrifter. 
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Jobbveilederne må ha en viss kunnskap om bedrift og arbeidsoppgaver 

Her er det variasjon, men de fleste arbeidsgiverne mener jobbveilederne bør ha kunnskap om 

hva bedriften gjør og hvilken kompetanse de har behov for. Dette handler om både formell og 

personlig kompetanse hos arbeidstakerne, men veileder må kjenne bedriftens behov. Noen 

foreslår bransjeorganisering i NAV, mens andre igjen snakker om en form for 

«Kompetansematch» – En sier: «..det er noe med at det må jo være den ekspertisen man er på 

jakt etter da. De må jo ha noe av den kompetansen som du har behov for, det er jo litt 

avgjørende ikke sant. Det kan jo hende at det finnes jobber hvor man kan sette dem til, men… 

de må ha noe å kunne gi.» 

 

Motivasjon hos arbeidssøker 

Arbeidsgiverne er også tydelige på at det er meningsløst både for arbeidssøkere og 

arbeidsgivere å ta imot arbeidssøkere som ikke ønsker å jobbe i bedriften og at dette må 

avklares av NAV før arbeidssøker kobles mot bedriften. 

 

Åpenhet og ærlighet for å lykkes med arbeidsinkludering 

Åpenhet fra NAV på hva som har vært hindre eller kan være hindre for å lykkes med 

arbeidsinkluderingen har stor betydning for arbeidsgiverne. En arbeidsgiver sier: 

«….den derre taushetsplikten må legges litt til siden. Altså, jeg behøver ikke å ha detaljer, 

men jeg må vite hvorfor. Man har slutta et sted og kanskje hatt trøbbel etter det….. i hvert fall 

så er det viktig at man kan snakke om det og hvorfor tror man at det kan gå bra å komme hit. 

Så, å være litt ærlig på det….». 

 

5.2 Prosess- og evalueringsdata; Læringssystemet  

«Når prosjektet avsluttes skal det være etablert og gjennomført en utprøving av et 

læringssystem for kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og kunnskapsspredning som er basert 

på teorier om kunnskapsbasert praksis».  

 

Resultatmålet er nådd ved at det er utviklet og gjennomført en utprøving av et læringssystem i 

de fire NAV-kontorene som har deltatt i forsøket. Deltakerne i prosjektet har også bidratt i 

arbeidet med å utarbeide en veileder til læringssystemet som kan brukes av andre NAV-

kontor.  
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5.2.1 Kunnskapsflyt 

I kartleggingen av kunnskapsflyt har vi brukt Karl-Erik Sveibys modell for kunnskapsflyt. 

Karl-Erik Sveiby (2005) har identifisert i alt 9 grunnleggende kunnskapsoverføringer som 

finner sted i organisasjoner og som kretser rundt de tre grunnleggende temaene; individuell 

kompetanse, interne og eksterne strukturer. Kunnskapsoverføringene fokuserer på de tre 

grunnleggende temaene; individuell kompetanse, interne og eksterne strukturer. 

Kartleggingen av kunnskapsflyt i kontorene ble gjennomført ved at medlemmene i 

arbeidsgruppa kartla kunnskapsflyten i hvert sitt kontor blant de ansatte på personalmøte. 

Resultatet av kartleggingen var at det ble identifisert 84 ulike kunnskapsbevegelser mellom 

enkeltansatte, internt i kontoret og mellom kontoret og eksterne samarbeidspartnere. 

 

I kartleggingen av arenaer for kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og kunnskapsspredning 

fant vi 16 ulike arenaer som kan sies å være relativt faste. Det som er det mest slående bilde 

fra denne kartleggingen er hvor mye kunnskapsoverføring som skjer i det vi har kalt ’daglig 

drift’ og som ikke skjer på nærmere fastsatte arenaer, men er tilfeldig og behovsstyrt. Det er 

også interessant ’å få øye på’ hvor mange nettverk som er etablert for å utvikle erfaringer og 

kunnskap på felles saksområder. Når det gjelder personalmøter, fagmøter og kontormøter har 

det vært vanskelig å forstå hvilke kunnskapsoverføringer som skjer hvor, og dette er trolig 

noe det er mulig å gjøre noe med ganske fort. Både NAV fylke og Fylkesmannen spiller en 

sentral rolle på de mer formaliserte kunnskapsarenaene (kurs og konferanser), og når det 

gjelder etter- og videreutdanning spiller høgskolene en sentral rolle.  

For de som deltok i det direkte kartleggingsarbeidet var verken innholdet i sentrale eller 

lokale kompetansedokumenter godt kjent. Dette kan nok forklares med at dette først og fremst 

er dokumenter som fungerer som lederverktøy.  

I det første utkastet til en modell for et læringssystem var det ikke lagt inn tidspunkt for 

gjennomføring og evaluering. Dette viste seg å være to kritiske faktorer etter første utprøving  

og fikk derfor konsekvenser for den modellen som foreligger og presentert under punkt 5.3.2. 
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5.3.2 Læringssystemet 

Det læringssystemet som ble utviklet fikk etter hvert 7 ulike elementer hvorav Tema for 

opplæringen ble valgt som omdreiningspunkt. Læringssystemet er også beskrevet i den 

Kunnksapsbeskrivelsen som er utarbeidet i prosjektet og det foreligger en egen veileder til 

læringssystemet (vedlegg 1 og vedlegg 3). Systemet kan framstilles i diagrammet som vist i 

fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

pedagogiske 
virkemidler

arenaer

læringsutbytte deltakere

Tema

Tema

Læringsutbytte

pedagogiske 
virkemidler

arenaer

deltakere

Tidspunkt for 
gjennomføring

Evaluering



60 

 

Eksempel på innhold i læringssystemet fra plan for læring i NAV Røyken  

Tema: Supported Employment (SE)  

 

Læringsutbytte Arena Pedagogisk 

virkemiddel 

Deltakere Tid for 

gjennomføring 

Ansatte i NAV 

kontoret skal kjenne 

hovedtrekkene i SE 

Personal-

seminar 

Forelesning/innlegg 

Presentasjon Case 

Alle ansatte i 

NAV kontoret 

Januar 2016 

NAV veiledere skal 

kjenne til 

grunnleggende 

forskning knyttet til 

SE 

Kontormøte Forelesning 

Christian Ebeltoft 

HIØ 

Alle ansatte i 

kontoret 

 3. mars 2015 

NAV veiledere i 

prosjektet kan 

anvende SE 

metodikken 

Brukermøtet Relasjonsarbeid 

 

Råd/veiledning fra 

HiØ 

Brukere som 

deltar i prosjektet 

og medarbeidere 

Fortløpende i 

prosjekt-

perioden 

NAV veiledere i 

prosjektet 

gjennomfører 

videreutdanning i 

SE 

Høgskole Kurs eller 

videreutdanning 

SE veiledere som 

deltar i prosjektet 

har gjennomført i 

2014 

Nyansatt 

medarbeider 

 

 

 

5.3 Intervjuer med Brukerrepresentanter  

Brukere i KLAR-prosjektet er som tidligere nevnt deltagende på to nivåer i KLAR-prosjektet; 

individnivå og organisasjonsnivå. På individnivå er arbeidssøkerne og arbeidstakerne selve 

kjernen i hele prosjektet. Deres erfaringer er presentert gjennom individuelle intervjuer med 

erfaring fra å ha deltatt i prosjektet og SE. Brukerrepresentantene fra organisasjonene er 

intervjuet gjennom et fokusgruppeintervju og et individuelt intervju et år etter oppstart av 

KLAR- prosjektet og et fokusgruppeintervju på siste samling i prosjektperioden hvor 

erfaringer med deltakelsen i prosjektet ble innhentet. Det er skrevet en egen rapport om 

Brukermedvirkning i KLAR-prosjektet, se vedlegg 5. her presenteres et utdrag av 

brukerrepresentantenes erfaringer med å ha deltatt i et prosjekt basert på et fire-parts 

samarbeid. 
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Forventninger 

Brukerrepresentantene ga uttrykk for at de hadde forventninger om å kunne påvirke ved 

deltakelsen i prosjektet. En brukerrepresentant sier: «Man hadde jo forventninger om at man 

skulle utgjøre en liten forskjell her i forhold til ikke å bare være tilhører».  

 

Oppstarten opplevde de som utfordrende, og de er kritiske til at brukerrepresentanter ikke har 

deltatt i planleggingen av prosjektet. Prosjekteierne henvendte seg til brukerorganisasjonene 

for at de skulle oppnevne brukerrepresentanter, og tidspunktene for når de ble oppnevnt 

varierte. Det tok derfor noe tid før det var brukerrepresentanter i alle ledd i 

prosjektorganisasjonen. Ved oppnevningen var det uklart hva som var forventet av dem, og de 

var derfor usikre på sine roller. De ga uttrykk for at informasjonen var mangelfull både fra 

prosjektets side og fra brukerorganisasjonene de representerte. En brukerrepresentant sier: 

«…så var på en måte prosjektet lagt uten at vi fikk innvirkning på utformingen av prosjektet. 

Så det var en stor svakhet». «Vi kom inn for sent».  

 

Stort prosjekt, utfordrende å få oversikt 

Det har vært et stort prosjekt som brukerrepresentantene opplevde var vanskelig å få oversikt 

over. De oppgir at de har hatt liten kontakt med hverandre, og at det har vært vanskelig å få 

oversikt over hvem som «hørte» til hvor. Videre opplever de også at forfall fra møtene fra 

brukerrepresentanters side har vært problematisk.  

«Det er også noe med at jeg aldri skjønner helt hvem som er med i hvilken gruppe og hvem 

som har sluttet og sånn». 

 «Det er litt tilfeldig hvem som kommer på møter» 

«Det som er helt uakseptabelt som brukerrepresentanter er hvis man ikke melder forfall og 

prøver å få vara til å møte. Det synes jeg godt kan komme frem i referatet for det er noe med 

å ansvarliggjøre de som har fått en rettighet uansett hva det handler om.» 

 

Til tross for utfordringene i oppstarten gir brukerrepresentantene uttrykk for at de har blitt 

godt mottatt, og at de har følt seg inkludert av prosjekteiere, prosjektledelse, jobbveiledere og 

Høgskolen. En brukerrepresentant sier: «..man hadde nok ingen oppfatninger av hva 

brukermedvirkning var, men jeg må si at det at vi har vokst sammen». En annen sier: 

«Morsomt å være med på, i stedet for å sitte å ha kos med misnøye». 
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Spennende og lærerikt 

Deltakelsen i prosjektet har vært opplevd som spennende og lærerik, og 

brukerrepresentantene har bidratt med innlegg på samlinger i prosjektet. Allikevel er de usikre 

på om de «har utgjort noen forskjell», da de opplever at deres innspill i ulike saker i liten grad 

kommer frem i referater. De mener deres representasjon «setter lite spor», er lite tydelig. 

Erfaringer de har gjort er at de skulle ha organisert seg bedre, hatt mer kontakt seg imellom og 

mer kontakt med brukerorganisasjonene de representerer. Da ville det ha vært lettere å 

fremme saker og synspunkter, og mulighetene for å kunne påvirke ville ha vært større.  På den 

måten ville brukerrepresentantene kunne «utgjøre en forskjell og ikke bare være til stede». I 

stedet satt brukerrepresentantene i ulike utvalg og hadde liten kontakt. En brukerrepresentant 

peker på hvordan dette kunne vært løst på en bedre måte: 

«..man kan si at vi ikke har vært flinke nok til å ha møter, og jeg synes man burde innkalle en 

som skrev referater og la dem ved, så at noen kunne ta dem opp på neste nivå og ta opp 

forslag for eksempel og at de blir dokumentert».   

 

Fire-parts samarbeid 

I Fire-partssamarbeidet mellom Fylkesmannsembetet, NAV, brukere og utdanning/forskning 

skal det i prosjektet være likeverdige parter.  Brukerrepresentantene opplevde at 

Fylkesmannsembetets rolle var utydelig, bortsett fra at de bidro med penger, mens 

Høgskolens og jobbveiledernes rolle var tydelig. Når det gjelder likeverdighet i samarbeidet, 

viser en brukerrepresentant til egen opplevelse av mer å ha en observatørrolle enn en 

deltakerrolle: 

 «Når det da står det med likeverdige samarbeidspartnere så stemmer ikke det for meg da. Da 

er vi på en måte mer observatører enn deltakere. Jeg synes det er veldig fint å være med på 

møtene, men det blir litt å henge tungen ut av vinduet. Det er tid og penger på en måte som 

blir brukt på at vi skal være med, og så blir det ikke noe «fotspor» av det». 

 

Til tross for utfordringene har brukerrepresentantene mange positive erfaringer: «Jeg synes 

det har vært positivt å lære om hvordan Høgskolen jobber med forskning. Det er mye 

negativt, men det er mye positivt å lære om det, og så er det positivt å se NAV i en annen rolle 

fordi at vi alle har et forhold til NAV kan du si fra media og mulige andre veier…» og «….jeg 

har sett og hørt ting som jeg synes har vært veldig, veldig positivt,….» 
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Lærerikt har det vært å observere samarbeidet mellom Høgskolen og jobbveilederne. 

Opplevelsene er at prosjektdeltakerne fra Høgskolen kommer fra «en annen verden», en 

akademisk verden, mens jobbveilederne kommer fra «virkelighetens verden», noe som de har 

erfart at til tider har ført til utfordringer i kommunikasjon. 

 

Kontakt mellom brukerrepresentanter og arbeidstakere 

Brukerrepresentantene etterlyste kontakt med arbeidssøkerne i SE, da de også var deres 

representanter. Arbeidssøkerne er ikke en etablert brukergruppe, og det er varierende hvor 

lenge de er i kontakt med NAV, derfor ble det ikke opprettet noe fora for å ivareta den 

kontakten.  Etter forslag fra brukerrepresentantene, ble imidlertid metoden «Bruker Spør 

Bruker» (BSB) benyttet for å innhente jobbsøkernes erfaringer med SE. På den måten ble det 

etablert en kontakt som ble opplevd som positiv av brukerrepresentantene som deltok. 

 

De oppsummerer erfaringene sine med deltakelse i prosjektet med: 

«..jeg synes det var spennende å få være med» 

«Det har vært inkluderende å delta. Det har vært morsomt å se så mange dedikerte 

jobbveiledere, se mangfoldet. Det er håp i hengende snøre. Mye positivt.» 

 

Brukerrepresentantene må inn i planlegging av prosjekter 

Brukerrepresentantene er enige om at ved framtidige prosjekter må brukerrepresentasjonen 

inn fra planleggingsfasen og brukerrepresentantene må samarbeide seg imellom, og med 

brukerorganisasjonene for å få makt til å kunne påvirke. En brukerrepresentant sier: «Det har 

vært en lang reise på godt og vondt i prosjektet. Jeg har lært utrolig mye, men er litt frustrert 

også fordi jeg skulle ønske jeg kunne ha bidratt mer». 

 

Brukerrepresentantene ble intervjuet et år etter oppstart av prosjektet og på siste samling i 

prosjektperioden. I forhold til forventninger til deltakelse i prosjektet uttrykte de: 

«Man hadde jo forventninger om at man skulle utgjøre en liten forskjell her i forhold til ikke å 

bare være tilhører»  

Oppstarten opplevde de som utfordrende, og de var kritiske til at brukerrepresentanter ikke 

hadde deltatt i planleggingen av prosjektet. Prosjekteierne henvendte seg til 

brukerorganisasjonene for at de skulle oppnevne brukerrepresentanter, og tidspunktene for når 

de ble oppnevnt varierte. Det tok noe tid før det var brukerrepresentanter i alle leddene i 

prosjektorganisasjonen. Ved oppnevningen var det uklart hva som var forventet av dem og de 
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var usikre på sine roller. De opplevde at informasjonen var mangelfull både fra prosjektets 

side og fra brukerorganisasjonene de representerte.  

«…så var på en måte prosjektet lagt uten at vi fikk innvirkning på utformingen av prosjektet. 

Så det var en stor svakhet». «Vi kom inn for sent» 

 

Det var et stort prosjekt som var vanskelig å få en oversikt over. Brukerrepresentantene hadde 

liten kontakt med hverandre, og syntes det var vanskelig å få oversikt over hvem som «hørte» 

til hvor. Et problem har også vært forfall til møtene. 

«Det er også noe med at jeg aldri skjønner helt hvem som er med i hvilken gruppe og hvem 

som har sluttet og sånn». 

 «Det er litt tilfeldig hvem som kommer på møter» 

«Det som er helt uakseptabelt som brukerrepresentanter er hvis man ikke melder forfall og 

prøver å få vara til å møte. Det synes jeg godt kan komme frem i referatet for det er noe med 

å ansvarliggjøre de som har fått en rettighet uansett hva det handler om.» 

 

Spennende prosjekt 

Til tross for utfordringene i oppstarten opplevde brukerrepresentantene allikevel at de ble godt 

mottatt, og de har følt seg inkludert av prosjekteiere, prosjektledelse, jobbveiledere og 

Høgskolen.  

«man hadde nok sine oppfatninger av hva brukermedvirkning var, men jeg må si at det at vi 

har vokst sammen». 

«Morsomt å være med på, i stedet for å sitte å ha kos med misnøye». 

 

Deltakelsen i prosjektet har vært spennende og lærerikt, og brukerrepresentantene har bidratt 

med innlegg på samlinger i prosjektet. Allikevel er de usikre på om de «har utgjort noen 

forskjell», da deres innspill i ulike saker kommer lite fram i referater. Deres representasjon 

«setter lite spor», er lite tydelig. Erfaringer de har gjort er at de skulle ha organisert seg bedre, 

hatt mer kontakt seg imellom og med brukerorganisasjonene de representerte. Da ville det 

vært lettere å fremme saker og synspunkter, og de ville hatt større muligheter for å påvirke. På 

den måten kunne de «utgjøre en forskjell, ikke bare være til stede» De satt i ulike utvalg og 

hadde liten kontakt.  
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«..man kan si at vi ikke har vært flinke nok til å ha møter, og jeg synes man burde innkalle en 

som skrev referater og la dem ved, så at noen kunne ta dem opp på neste nivå og ta opp 

forslag for eksempel og at de blir dokumentert».   

 

I 4-partssamarbeidet mellom Fylkesmannsembetet, NAV, brukere og utdanning/forskning 

skal det være likeverdige parter.  Fylkesmannsembetets rolle opplevdes som utydelig, bortsett 

fra at de bidro med penger, mens Høgskolens og jobbveiledernes rolle var tydelig.  

 

«Når det da står det med likeverdige samarbeidspartnere så stemmer ikke det for meg da. Da 

er vi på en måte mer observatører enn deltakere. Jeg synes det er veldig fint å være med på 

møtene, men det blir litt å henge tungen ut av vinduet. Det er tid og penger på en måte som 

blir brukt på at vi skal være med, og så blir det ikke noe «fotspor» av det». 
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6. ERFARINGER 

 

I dette kapittelet beskrives noen av erfaringene som er gjort under utprøvingene i KLAR-

prosjektet.  Det vil først bli presentasjon av noen erfaringer fra utprøvingen av SE i NAV-

kontor der European Union of Supported Employment; Verktøykasse har vært ramme for 

utprøvingen (EUSE 2010). Kapittelet fortsetter med erfaringer fra utviklingen og utprøvingen 

av et læringssystem og avsluttes med erfaringer fra fire parts samarbeidet. 

 

6.1 Supported Employment – hva har vært virksomt? 

 

6.1.1 Arbeidssøkerne/Arbeidstakerne 

I KLAR-prosjektet har målgruppen for utprøvingen av SE vært brukere med sammensatte 

bistandsbehov, behov for tett individuell oppfølging, og med et ønske om arbeid. Mange har 

en lang tiltakshistorie i NAV som preges av et stadige skifte av praksis eller andre tiltak uten 

at dette har ført til ansettelse i ordinært arbeid. Mange har vært lenge utenfor arbeidslivet, 

noen opptil 10 år.  Mange har psykiske problemer, rusproblemer sosial problemer eller 

helseplager. I tillegg har flere familieproblemer og økonomiske problemer. Som en av 

jobbveilederne sier det: 

«Flere i målgruppen ville ikke vært akktuelle i AB –tiltak/oppfølgingstiltak de har for store 

utfordringer – ville ikke blitt avklart for arbeid, ville blitt overført til APS(arbeidspraksis i 

skjermet virksomhet». 

 

Likevel uttrykker de et ønske om arbeid. Rapporteringen fra NAV-kontorene om resultater fra 

utprøvingen av SE viser at det ved prosjektslutt er 77 arbeidssøkere i lønnet arbeid, 20 er i 

målrettet arbeidstrening med avtale om muligheter for ordinært lønnet arbeid, 8 personer er i 

utdanning og 7 personer har søkt uførepensjon. Så på tross av et langt utenforskap fra 

arbeidslivet, og at mange sliter med til dels store plager har de nyttiggjort seg mulighetene 

som har ligget i SE og derigjennom fått nye muligheter. 

 

6.1.2 Selvbestemmelse og brukermedvirkning 

Gjennomgående viser erfaringene til at selvbestemmelse hos arbeidssøker har vært en 

suksessfaktor. Arbeidssøkerne har vært opptatt av deltagelse og medbestemmelse i 
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arbeidsprosessen mot arbeid, der arbeidssøker selv har fått mulighet til både å ønske 

arbeidssted og selv bestemme «tempoet» på selve arbeidsprosessen mot målet. Dette sammen 

med at målet er lønnet arbeid uttrykkes som en klar motivasjon for å prøve å gå tilbake i 

arbeidslivet. Arbeidsgiverne på sin side forteller om økt motivasjon og økt innsats for egen 

del når arbeidssøkerne som kommer til dem har hatt et utrykt ønske om at det er nettopp de 

som er valgt som arbeidsgivere. Jobbveilederne forteller at økt motivasjon hos både 

arbeidstaker og arbeidsgiver øker motivasjonen også hos dem til også å gjøre en enda bedre 

og mer tilrettelagt oppfølging. Dette førte til at jobbveilederne særlig i begynnelsen av 

prosjektet investerte tid og ressurser langt utover egen arbeidstid.   

 

6.1.3 Tid 

Gjennom utprøvingen har tid vist seg å være en sentral og kritisk faktor. Både arbeidstakerne 

og jobbveilederne har erfart at tid er viktig for å kunne gi tilpasset og riktig hjelp. 

Jobbveilederne erfarte at det var viktig å ha nok tid til å gjennomføre lengre 

samtaler/arbeidsmøter med arbeidssøkerne, eksempelvis for å skrive CV. Jobbveilederne 

forteller at mange arbeidssøkere i perioder kan ha behov for å komme til samtale hver dag. 

Videre brukes det mye tid til å kunne reise ut på arbeidsplassen for å bistå når vanskelig 

situasjoner oppstår eller når det er behov for å jobbe sammen med arbeidstakeren ute på 

arbeidsplassen. Det tar tid å etablere kontakt med arbeidsgivere, tid til å opparbeide kunnskap 

og kompetanse om arbeidsinkludering blant arbeidsgiverne. Jobbveilederne har erfart at de 

har behov for en bred kompetanse, det er mye de opplever at de må å kunne noe om. Tid til 

kunnskap og kompetansebygging har derfor vært viktig. Tid til å bli gode på 

relasjonsbygging, veiledning, yrkeskartlegging, arbeidsmarkedskunnskap osv. 

Tid har også viste seg å være en viktig faktor i den enkelte arbeidssøkers prosess mot jobb. 

Gjennom utprøvingen har vi erfart at personer med sammensatte bistandsbehov i perioder har 

behov for å ta noen «pauser». Endringene fra å være «passiv» stønadsmottaker til å motta tett 

individuell oppfølging har for mange vært stor og arbeidsprosessen mot arbeid har like mange 

ganger gått for raskt som at den har tatt for lang tid. Eksempelvis hadde en av jobbveilederne 

kontakt med en voksen mann som hadde vært uten jobb i 3 år. På andre møtet hos 

jobbveileder fikk han tilbud om fast jobb som lastebilsjåfør. Han ringer til jobbveileder og 

forteller at han er syk og ikke kan ta denne jobben. Jobbveileder holder kontakt i fire uker for 

deretter å igjen å inngå et mer forpliktende samarbeid. Denne gangen kom arbeidssøker i 

jobb som lastebilsjåfør. Vi har mange liknende historier og konklusjonene fra utprøvingen av 
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SE i samarbeid med denne målgruppen er at det noen ganger er tid og tilgjengelighet som er 

virksomt for å nå målet om arbeid. Å snakke om tid i NAV-kontor der jobbveilederne har en 

portefølje på 15 – 20 arbeidssøkere og andre veiledere kan ha opptil 150 brukere i sin 

portefølje har vært utfordrende. Jobbveiledernes opplevelse av mangel på anerkjennelse fra de 

andre i kontoret har vært et tema gjennom hele prosjektperioden. Lederforankring gjennom 

blant annet anerkjennelse, tilrettelegging og tid til gjentagende informasjon til andre ansatte i 

kontoret har vært av avgjørende betydning. 

 

6.1.4 Arbeid og målrettet bruk av arbeidstrening/andre virkemidler 

Arbeidstakerne har gjennom hele prosjektperioden gitt tilbakemelding til jobbeveilederne om 

at målet om arbeid først har vært en motiverende faktor for å skulle starte på den for mange, 

utfordrende prosessen tilbake til arbeid. Når arbeidstrening allikevel har blitt benyttet er dette 

i situasjoner der eksempelvis CV-en har vært mangelfull og arbeidssøker har hatt vansker med 

å vite hva han egentlig ønsker. Arbeidstrening har også blitt benyttet i situasjoner der enten 

arbeidsgiver eller arbeidstaker har hatt et klart uttrykt ønske om en målrettet prøveperiode for 

å kartlegge nærmere arbeidstakers videre muligheter på arbeidsmarkedet. Arbeidstrening har 

også blitt brukt for å gi nødvendig opplæring. Arbeidssøker sammen med arbeidsgiver og 

jobbveileder har lagd konkrete planer for hva som må på plass av kompetanse og ferdigheter 

før ansettelse, og jobbet målrettet med dette mot en ansettelse 

 I intervjuene forteller mange arbeidsgivere om «andre arbeidsgivere» som drifter egen bedrift 

ved hjelp av praksisplasser fra NAV. Arbeidsgivernes erfaring er at de selv blir mer motiverte 

og følger opp bedre når arbeidstreningen har et mål og forventingene og samarbeidet med 

NAV er klarere, enn når arbeidstreningen virker mer tilfeldig, eller at det kun handler om å ha 

folk i sysselsetting. Deres erfaringer er også at muligheten for tilbud om ordinært lønnet 

arbeid etter arbeidstreningsperioden øker suksessivt med hvor målrettet og strukturert den 

benyttes. De mener jobbveilederne har en sentral rolle i oppfølgingsarbeidet. Forøvrig mener 

også arbeidsgivere at NAV burde lage en «svarteliste» over arbeidsgivere som «utnytter 

systemet». 
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6.1.5 Femtrinnsmodellen  

Femtrinnsmodellen har vært strukturen for arbeidsprosessen i SE. Etter hvert som modellen 

ble mer integrert hos jobbveilederne har de i mindre grad vært opptatt av å følge modellen 

systematisk, men mer opptatt av å tilpasse modellen til den enkelte arbeidssøkers og 

arbeidsgivers behov, situasjon og hvor i arbeidsprosessen de har vært. Dette beskrives mer 

utfyllende i Kunnksapsbeskrivelsen vedlegg 1 og Supported Employment – Veileder for 

NAV-kontor.  

Ved oppstart i prosjektet fikk alle jobbveilederne mulighet for å ta videreutdanning i 

Supported Employment. Dette ga jobbveilederne et teoretisk grunnlag for utprøvingen av 

metodikken og 5-trinns prosessen før oppstart. Gjennom å ta felles utdanning ble 

jobbveilederne kjent med hverandre på tvers av kontorene, de fikk et felles 

kunnskapsgrunnlag, som de senere benyttet til å skape en egen faggruppe for SE, der særlig 

temaet; jobber vi egentlig SE nå? hyppig ble diskutert i begynnelsen av utprøvingen. Å 

etablere et forum for faglige diskusjoner har vært viktig av flere grunner. En slik arena har gitt 

mulighet for kunnskapsdeling, kunnskapsspredning og justering av egen og kontorets måter å 

jobbe SE på. Dette har vært virksomt for jobbveilederne gjennom hele prosjektperioden. Det 

har i prosjektorganisasjonen også blitt organisert og lagt til rette for felles fagdager og 

samlinger der vi har invitert eksterne innledere og der agendaen har vært hvordan jobbe SE i 

NAV. Hvert fylke har i tillegg engasjert veiledere for faglige diskusjoner, kunnskapsutvikling, 

kunnskapsdeling og drøfting av egen praksis – hvordan jobbe SE i NAV kontor. 

 

Som ledd i utprøvingen har alle jobbveilederne skrevet logger knyttet til hver enkelt 

arbeidstaker gjennom hele femtrinnsprosessen. Loggene er underveis bearbeidet og 

resultatene delt og diskutert på felles samlinger eller fagdager for jobbveilederne.  

Den hyppige kontakten mellom prosjektleder, prosjektmedarbeidere HIØ og jobbveilederne 

har gjort at vi har kunnet fange opp behov for temadager/ferdighetstrening/veiledning og 

relativt raskt kunne arrangere slike. Særlig har jobbveilederne erfart at dette har vært viktig 

når de skulle prøve ut SE sammen med arbeidssøkere med sammensatte behov, som ikke var 

avklart for arbeid, som ikke var prioritert og som få veiledere i kontoret trodde hadde 

muligheter for å lykkes.  
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6.2 Hva virket og eventuelt virket ikke i utprøvingen? 

Mye av erfaringene beskrevet overfor handler også om hva som virket og ikke i utprøvingen. 

I tillegg har vi i KLAR-prosjektet erfarte vi at det var nyttig å organisere jobbveilederne i 

egne team, selv om de var få jobbveiledere i hvert kontor. Som team kunne jobbveilederne 

utforme både sin nye rolle og utforme SE metodikken i NAV. I begynnelsen av prosjektet ble 

det gjort forsøk i ett NAV-kontor med å dele en av stilling med 50% SE og 50% ordinær 

oppfølging. Dette viste seg vanskelig både fordi metodikken var ny og jobbveilederne hadde 

lite trening med å vurdere og definere når man jobbet SE og ikke. Det ble også en utfordring å 

planlegge tidsbruk samt å ha tidsrom for fleksibilitet ved uforutsette situasjoner ute på 

arbeidsplassene. Denne ordningen ble avsluttet etter et halvt år og har siden ikke blitt 

gjenstand for ny utprøving i prosjektperioden. Resterende jobbveiledere har vært tilsatt i 

100% stillinger.  

Tidsbegrensning på antall uker/måneder arbeidssøkerne kunne være i prosjektet før de kom ut 

i arbeid eller annet tiltak ble tidlig forkastet. Målet med prosjektet var hele tiden å få flere 

arbeidssøkere med sammensatte bistandsbehov ut i arbeid. Det viste seg raskt at mange av 

disse arbeidssøkerne hadde behov for mer tid enn de 3 månedene vi først anslo som 

tidsperiode før overgang til arbeid. For mange arbeidssøkere tok det mer tid bare å lage faste 

avtaler, komme til avtaler, bli kjent med jobbveileder, før jobbveileder kunne starte arbeidet 

med å bygge en relasjon og et samarbeide om nye muligheter i arbeidslivet. 

 

Som ledd i utprøvingen har målgruppen vært personer med sammensatt bistandsbehov, behov 

for tett individuell oppfølging og ønsker om arbeid, i alderen 18 – 67 år. I definering av 

målgruppa arbeidet vi ut fra et prinsipp om «zero exclusion», ut fra en tanke om at SE skulle 

være et tilbud til alle i denne brukergruppa uavhengig av tidligere erfaringer, utdanningsnivå, 

helsetilstand, diagnoser eller andre problemer.  Det er også verdt å merke seg at vi tidlig i 

prosjektperioden gikk bort fra motivasjon for arbeid som et inklusjonskriterium. For det første 

er motivasjon vanskelig å måle objektivt og kan svinge fra dag til dag. For det andre ville vi 

unngå at vi inkluderte de tilsynelatende mest motiverte til forsøket. Vi endret formuleringen 

til: et uttalt ønske om arbeid. Vårt utgangspunkt har vært at arbeidssøkerne ønsker arbeid med 

mindre de ettertrykkelig gir uttrykk for noe annet. I praksis betyr dette at målgruppe og utvalg 

består av arbeidssøkere med stor variasjon når det gjelder hvor motiverte de har vært for 

arbeid, men alle har hatt et uttrykt ønske om arbeid. 
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Gjennom en så vidt åpen målgruppen fikk alle brukere i målgruppen en lik og ny mulighet inn 

i arbeidslivet. Dette innebar at flere arbeidssøkere enn først antatt også har fått nye 

muligheter, enten på arbeidsmarkedet, i annen aktivitet eller fått hjelp med videre henvisning 

for søknad om uførepensjon.  

 

Kunnskap kompetanse og kvalitet 

På spørsmål om kunnskaps- og kompetansetilførselen har ført til styrket kvalitet i 

oppfølgingen av arbeidstakerne våger vi oss på å si ja. Dette er vurdert og diskutert med 

utgangspunkt i hva arbeidstakerne selv sier, hvilke effektmål KLAR-prosjektet ville nå, opp 

mot krav til god kvalitet på helse- og sosialtjenester (Nasjonal kvalitetsstrategi (2010 – 2015) 

 

Effektmålene for SE var at: 

4. Brukerne opplever positiv endring i livsmestring og livskvalitet  

Bedret livskvalitet 

5. Brukere opplever reell brukerinnflytelse og brukermedvirkning 

Økt brukerinnflytelse 

6. Brukere opplever kvalitetsforbedring i tjenestetilbudet 

Resultatene fra intervjuene med arbeidstakerne viser at de opplever bedre livskvalitet, mer 

reell brukerinnflytelse og de har endret synet på NAV. I intervjuene bekrefter de at NAV har 

blitt en reell samarbeidspartner. Mange har fått en relasjon med jobbveilederen og opplever at 

de får rask hjelp utfra sine individuelle behov. Dette innebærer i KLAR-prosjektet at 

tjenestene er virkningsfulle-arbeidssøkerne får nye muligheter på arbeidsmarkedet, at 

jobbveilederne involverer arbeidstakerne –arbeidssøkernes eget ønske bestemmer videre 

arbeid mot å komme i jobb, gir dem innflytelse-arbeidssøkerne beskriver deltagelse i 

arbeidsprosessen mot jobb. Tjenestene er mer forutsigbare og preget av kontinuitet over tid, i 

tråd med prinsippene og verdiene i SE Vi kan ikke si noe sikkert om at dette er et resultat av 

den kompetansehevingen jobbveilederne har fått, men vi vet at de har tatt utdanning i SE og at 

de har jobbet i interne og eksterne faglige nettverk for å vurdere, tilpasse og utvikle SE som 

metode for arbeidsinkludering i NAV, med målgruppen arbeidssøkere med sammensatte 

bistandsbehov. Vi finner de samme resultatene på tvers av kontorene og det skulle tilsi at det 

er stor grunn til å anta at kunnskap- og kompetansetilførselen medvirket til måloppnåelse og 

styrket kvalitet i brukeroppfølgingen i SE. 
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6.3 Hva var særlige gode tilpasninger og tilretteleggelser i NAV-

kontoret?  

Rollen som jobbveileder i NAV-kontor har vært en nyvinning i de kontorene som har deltatt i 

prosjektet. Vi har hatt engasjerte og dedikerte veiledere som har utvist stort engasjement og 

banet veien for andre jobbveiledere ved NAV-kontor i Norge. Det har gitt ny kunnskap, nye 

erfaringer og ikke minst har de møtt på utfordringer. Det har derfor vært viktig at NAV-

kontoret og NAV-lederen var en viktig støttespiller for de som skal gå opp «nye stier» for nye 

roller i kontorene. Jobbveilederne brukte mye tid på å finne sin nye rolle og plassere den i det 

enkelte NAV-kontor.   

En viktig tilpasning i NAV kontorene har vært organiseringen som er gjort i de enkelte 

utprøvingskontorene. Fysisk plassering der SE veilederne har vært organisert i samme 

kontorlandskap/samme kontor. Underveis har flere kontor knyttet SE-teamet til 

arbeidsmarkedsteam som allerede har eksistert i kontoret. Det har også vært kontorer hvor et 

arbeidsmarkedslag ble opprettet som resultat av utprøvingen. Dette har vært gode grep både 

for å lage et større fagmiljø og for å kunne samarbeide om arbeidsgiverkontakt og mulige 

arbeidsplasser for aktuelle arbeidssøkere. Jobbveilederne har vært «dedikerte» i den forstand 

at de som hovedregel kun har jobbet med inkludering etter SE som faglig tilnærming. 

Jobbveilederne har hatt fokus på arbeidsrettet oppfølging, de har unntaksvis hatt ansvar for 

økonomi, vedtak, arbeidsevnevurderinger. Jobbveilederen har vært avhengig av å ha et godt 

samarbeid med andre NAV-veiledere som eksempelvis jobber med AAP, SYFO, eller KVP. 

Det at jobbveilederen ikke har hatt ansvar for andre tjenester og ytelser har ført til mindre 

press på relasjonen mellom arbeidssøker og jobbveilederen. En forutsetning for en slik 

løsning har vært at arbeidssøkerens behov for hjelp har blitt ivaretatt gjennom tett samarbeid 

mellom jobbveileder og andre veiledere på kontoret.  

Av utfordringer jobbveilederne har møtt er det særlig to forhold vi vil beskrive her. Det ene 

som også tidligere er beskrevet om anerkjennelse i eget kontor med en mindre portefølje. 

Dette har til dels vært belastende for jobbveilederne som har kommet i skvis mellom 

anerkjennelse av de veilederne som har 150 arbeidssøkere i sin portefølje mot at de selv har 

20 og allikevel kan oppleve å ha knapt med tid og at arbeidssituasjonen både er uoversiktlig 

og vanskelig. Gjennom KLAR-prosjektet har vi erfart at lederforankring er en nøkkelfaktor 

for å lykkes. Lederforankring har også vært viktig for å hjelpe tilmed anerkjennelse og 

forståelse slik at SE-teamet kunne bli en del av kontoret og ikke jobbveiledernes eget ansvar. I 

løpet av prosjektperioden har jobbveilederne erfart at mer anerkjennelse når de faktisk fått 

arbeidssøkere ingen har tro på, ut i arbeid. Gode grep som er gjort, er at alle de fire NAV-
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kontorene har hatt Supported Employment som ett av temaene i Læringssystemet og gjennom 

det delt kunnskap og kompetanse om SE med alle ansatte i kontoret. 

 

I forhold til målet om treffsikkerhet og jobbmatch har flere arbeidstakere forsøkt seg i 2-3 

perioder med arbeidstrening hos ulike arbeidsgivere. Samarbeidet med arbeidsgiver og 

jobbveileder har gjort at det har blitt mulig å tilpasse og prøve ut arbeidsoppgaver og 

«skreddersy» arbeidsoppgaver, miljø og andre tilpasninger for å finne riktig jobbmatch.  

 

 

6.3.1 Likeverdig samarbeid 

Var samarbeidet likeverdig mellom aktørene – brukerne involvert og delaktig? Bidro 

samarbeidet til god tilrettelegging av det fylkesvise prosjektet og hva var særlige 

suksessfulle tilretteleggelser? 

 

KLAR-prosjektet er avsluttet og et fireårig samarbeidsprosjekt er avsluttet. Vi har oppnådd 

gode resultater noe som også må bety at vi har hatt en effektiv organisasjon og et 

velfungerende samarbeid. Det som i hovedsak har preget samarbeidet i KLAR-prosjektet er at 

vi har brukt mye tid sammen. Særlig i de to første årene av prosjektet hadde vi mange felles 

samlinger der vi etablerte organisasjonen og samarbeidsstrukturene. Vi hadde mange, 

konstruktive men også smertefulle prosesser og diskusjoner om hva vi skulle gjøre, hvordan, 

hvorfor og med hvem. Fire ulike samarbeidspartnere med fire samfunnsoppdrag som skulle 

bli enige, dele kunnskap, lære av hverandre, utvikle, prøve ut, dokumentere og fortelle til 

andre hva som var gode grep for å gi flere brukere med sammensatte bistandsbehov nye 

muligheter på arbeidsmarkedet. Samtidig skulle det utarbeides og prøves ut et system for 

læring og kunnskapsbasering av praksis i NAV-kontorene. Oppgavene var mange og synes 

underveis både uklare og uløselige men vi har kommet i mål.   

En suksessfaktor har vært tiden vi har investert i å bli kjent og fortrolig med hverandres 

kunnskapsområder. Gjennom samarbeidet i de ulike gruppene i prosjektorganisasjonen, i 

ad.hoc grupper, arbeidsgrupper og i felles samlinger har vi klart å skape en god kultur for 

læring der alle samarbeidspartene har opplevd et behov for både å gi og motta ny kunnskap. 

Selv om prosjektleder har hatt den endelige beslutningsmyndigheten har alle viktige 

avgjørelser blitt diskutert og alle avgjørelser tatt i fellesskap i en av gruppene i 

organisasjonen. Det betyr ikke at vi alltid har vært enige, men fordi vi etter hvert har kjent 

hverandre så godt har det også vært en kultur for dette. Denne måten å organisere prosjektet 
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på har også gitt alle partene og deltagere et felles eierskap til aktivitetene i prosjektet. Dette 

har ført til at vi sammen har jobbet systematisk og målrettet for å nå målet.  

 

Gjennom et tilbakeblikk har vi også oppdaget forbedringer det kan være nyttig å ta med seg 

videre. KLAR-prosjektet har vårt en stor og sammensatt organisasjon som det kan ha vært 

vanskelig å holde oversikt over. En tydeligere definering av deltagernes ulike roller i 

begynnelsen av prosjektet ville kunne ført til at alle deltagerne raskere fikk plassert seg i 

prosjektorganisasjonen og raskere blitt trygg på eget bidrag og egen leveranse. Det ville også 

gjort det tydeligere for hver enkelt deltaker hva de andre samarbeidspartnerne kunne bidra 

med. Slik ville vi kunnet utnyttes hverandres ressurser enda bedre. Særlig har det vært 

komplisert for brukerrepresentantene fra organisasjonene som ikke har vært inne i den daglige 

driften i prosjektet. Vi tar med oss videre at vi neste gang må bruke mere tid til avklaring av 

roller, forventninger, opplæring, og tilrettelegging for deltagelse og reell medvirkning i et 

prosjekt. Dette beskrives nærmere i egen rapport om brukermedvirkning i KLAR-prosjektet 

(se vedlegg 5). 

 

6.4 Hvordan fungerte læringssystemet? 

Læringssystemet er prøvd ut i alle de fire NAV-kontorene som deltar i KLAR-prosjektet; 

NAV Hurum, NAV Røyken i Buskerud og NAV Moss og NAV Rygge i Østfold. 

I Røyken, Hurum og Moss er læringssystemet brukt som en organisering av Plan for læring i 

kontoret, mens i NAV Rygge er læringssystemet brukt for å organisere tre ulike 

læringstemaer. 

 

Evalueringen av læringssystemet ble gjennomført i tidsrommet 15.09.15 til 20.11.16. 

Tidsspennet skyldes at oppstarten av læringssystemet varierte og evalueringene ble 

gjennomført etter første gangs gjennomføring i alle de fire kontorene. 

Gjennomføringen skjedde i samarbeid med prosjektmedarbeidere i de fire kontorene og 

Høgskolen i Østfold. Strukturen som ble fulgt var den samme i alle fire kontorene uavhengig 

av hvordan de hadde valgt å bruke læringssystemet. Hvert av elementene i systemet ble 

gjennomgått og kommentert og nedenfor presenteres tilbakemeldingene samlet for de fire 

kontorene. 
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Oppsummert viser evalueringen at det er etablert et læringssystem for kunnskapsutvikling, 

kunnskapsdeling og kunnskapsspredning i alle de fire NAV-kontorene som har deltatt i 

forsøket. I første omgang er utprøvingen gjennomført som et ordinært opplæringstiltak hvor 

brukere og samarbeidspartnere har deltatt som innledere og samtalepartnere. Evalueringen har 

vist at det er behov for å variere pedagogiske tilnærminger og at de temaene som velges for 

fordypning er relevante og interessante for de som skal motta opplæringen. En kritisk faktor 

for gjennomføring av planlagt opplæring var betydningen av klare avtaler på når og hvor 

opplæringen skulle finne sted. I videreutviklingen av læringssystemet bør brukere og 

samarbeidspartnere få en mer aktiv rolle i selve utformingen av læringstilbudet. Det må også 

legges større vekt på at lederne ser sin rolle som kunnskapsledere med ansvar for å skape en 

læringskultur i kontoret. Læringssystemet kan være et godt lederverktøy og et hjelpemiddel 

for å systematisere kunnskapsutvikingen i NV-kontor. 
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7. SAMLET VURDERING AV MÅLOPPNÅELSEN 

 

I klar prosjektet har vi jobbet med resultatoppnåelse opp mot et bredt spekter av resultatmål. 

Resultatmålene kan knyttes til prosjektets tre deler: metodeutprøving (SE), utvikling og 

utprøving av et læringssystem og utvikling av nye samarbeidsformer. I dette avsluttende 

kapittelet vurderes måloppnåelsen innenfor disse tre hovedområdene.  

 

Metodeutprøving: 

Utprøvingen av Supported Employment i NAV kontor berører følgende av prosjektets 

resultatmål: 

Bruk av SE-modellen fører til måloppnåelse av NAVs virksomhetsstrategi. (resultatmål 1) 

Praksis i NAV kontorene er kunnskapsbaserte (resultatmål 2) 

Det er etablert systemer for evaluering og effektmåling av utprøvde metoder og tiltak i NAV-

kontorene (resultatmål 8) 

 

Arbeidsinkludering gjennom bruk av Supported Employment som metodisk tilnærming 

vurderes som vellykket ut fra resultatmål 1. Flere sentrale ambisjoner i NAVs 

virksomhetsstrategi ser ut til å styrkes ved å ta i bruk SE som metodisk tilnærming til 

inkluderingsarbeidet. Her vil vi trekke fram målene knyttet til «arbeid først» (styrke 

arbeidsmarkedskompetansen, styrke den arbeidsrettede brukeroppfølgingen, tydeliggjøre 

roller og styrke samarbeidet med arbeidslivet, helsevesenet og skoleverket, ha en fleksibel 

tiltaksportefølje  og treffsikker bruk av tiltak) og «aktive brukere» (Styrke ferdighetene i 

veiledning og samhandling med brukeren, legge til rette for medvirkning og tydeliggjøre 

brukerens eget ansvar, forsterke den systemrettede brukermedvirkningen, tilby flere tjenester 

via telefoni og nett) På alle disse områdene synes bruk av Supported Employment å ha hatt 

positive virkninger i kontorene som har deltatt i utprøvingen. Vi har for øvrig ikke data som 

er gode nok til hevde at samarbeidet mellom NAV, helsevesenet og skole har blitt styrket som 

følge av KLAR-prosjektet. Det samme gjelder ambisjonen om at NAV skal tilby flere 

tjenester på nett og telefon.  

Likevel opplever arbeidssøkere og arbeidsgivere at jobbveilederne i prosjektet har vært mer 

tilgjengelige på telefon enn hva de er vant med fra tidligere erfaringer. 

Resultatmål 2 berører kunnskapsbasering av praksis i NAV-kontorene. Resultatene fra 

metodeutprøvingen i KLAR-prosjektet gir ikke grunnlag for å trekke konklusjoner om NAVs 

samlede praksis. Det vi derimot kan si er at metodeutprøvingen har tilført NAV-kontorene et 



77 

 

nytt verktøy for arbeidsinkludering som er tuftet på forskning, praksiserfaring og kunnskap 

om brukernes behov. Jobbveilederne har deltatt i ulike nettverk der de har delt egne erfaringer 

og brukernes erfaringer og så knyttet dette til forskningsbasert kunnskap de har tilegnet seg 

gjennom utdanning, konferanser og litteratur. Dette er også kunnskap de har delt med andre i 

kontoret på personalmøter og gjennom aktivitet i læringssystemet. Resultatmål 8 kan også 

sies å være nådd. Det er etablert systemer for evaluering og effektmåling av tiltak og metoder 

i prosjektet. Målet kan leses også som en ambisjon om å etablere generelle systemer for 

evaluering og effektmåling av metoder og tiltak som videreføres etter prosjektperioden og 

som kan brukes også på andre metoder og tiltak. Det er ikke etablert noe slik system ut over at 

det ligger system for evaluering av læringsaktiviteter i læringssystemet. 

 

Læringssystemet 

Utprøvingen av et læringssystem for NAV kontor berører følgende av prosjektets resultatmål: 

 

Læringssystemet er implementert i NAV-kontorene, rutiner og arbeidsprosesser for 

kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og kunnskapsspredning er etablert (resultatmål 4) 

Praksis i NAV kontorene er kunnskapsbaserte (resultatmål 2) 

 

Læringssystemet ble utviklet i tett samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og de fire NAV 

kontorene i prosjektet. Alle de fire kontorene har altså deltatt i utviklingen og alle kontorer 

har deltatt i utprøvingen. Prosjektkontorene prøvde ut læringssystemet på ulike tidspunkt og 

noen har hatt flere «runder» med utprøving. I dag er læringssystemet implementert i tre av fire 

kontorer i prosjektet (resultatmål 4) og bidrar som en organisatorisk ramme og prosedyre for 

læring i kontorene. To av kontorene skiller seg ut ved å ha prøvd ut læringssystemet i noe 

større skala og over noe lengre tid enn de to andre. Et av disse kontorene var «pilotkontor» for 

læringssystemet, men det andre kontoret også kom tidlig i gang med utprøvingen. Av de to 

kontorene som har prøvd ut læringssystemet i noe mindre utstrekning og over noe kortere tid 

finner vi også det kontoret som ikke har implementert systemet ved prosjektets avslutning. 

Det er flere grunner til at det er en viss variasjon knyttet til utprøving om implementering av 

læringssystemet. En kritisk faktor ser ut til å være ledelsesforankring og kontinuerlig fokus på 

kompetanseutvikling. 
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Utvikling av nye former for samarbeid 

Samarbeidet som er utviklet i KLAR-prosjektet er sammensatt og relativt omfattende. 

Samarbeidet med brukerne (resultatmål 3) er ivaretatt både på et organisasjonsnivå og et 

individnivå der brukerorganisasjonene har vært representert i alle ledd i 

prosjektorganisasjonen og på individnivå har arbeidssøkerne deltatt i utprøvingen av SE 

Erfaringer er tidligere presentert under resultater. På den måten har brukerrepresentantene 

vært med å påvirke de tiltakene og arbeidsformene som har blitt utviklet og utprøvd i regi av 

prosjektet. Samarbeidet mellom NAV og brukerne etter prosjektperioden har blitt styrket ved 

at brukerne er en del av læringssystemet som er implementert i tre av kontorene. 

Brukermedvirkere bidrar til læring i kontorene ved å uttale seg om hvilke læringstemaer 

kontoret skal jobbe med når plan for læring utformes. Når det gjelder samarbeid mellom 

utdanning og praksis (resultatmål 5) er det ikke etablert nye rutiner eller arenaer for et slikt 

samarbeid. Det eksisterer allerede i dag arenaer og rutiner for samarbeid mellom Høgskolen i 

Østfold og praksisfeltet (herunder NAV) og tilbakemeldingene fra praksisfeltet og høgskolen 

har vært at dette samarbeidet er tilfredsstillende. Resultatmål 6 (Partnerskap mellom privat og 

offentlig sektor er etablert) er (heller) ikke oppfylt. Dette skyldes at det ikke var interesse 

blant partene for å utvikle et slikt partnerskap ved prosjektets oppstart. Begrepet 

«partnerskap» kan også ha virket fremmed og har dessuten en litt annen betydning i NAV enn 

hva prosjektplanen tok som utgangspunkt. I løpet av prosjektperioden har den politiske og 

faglige oppmerksomheten rundt tettere samarbeid mellom NAV, enkeltarbeidsgivere og deres 

organisasjoner økt og det kan tenkes at utvikling av et partnerskap kan være et realistisk mål 

for fremtidige prosjekter på dette feltet. Det har vært flere studenter ved Høgskolen i Østfold 

som har deltatt i prosjektet (delmål 7). I hovedsak er det snakk om studenter som har knyttet 

sine bacheloroppgaver til deler av prosjektet og fått veiledning i regi av prosjektet. Prosjektet 

har også hatt en masterstudent ved Høgskolen i Østfold som har skrevet sin masteroppgave 

om Supported Employment og livskvalitet. Studentdeltakelsen har vært positiv for prosjektet 

og har (i tillegg til undervisning) bidratt til overføring av kunnskap mellom prosjektet og 

fremtidige yrkesutøvere. Målsettingen om at studentdeltakelsen i prosjektet skulle føre til 

styrket samarbeid mellom det enkelte NAV – kontor og Høgskolen i Østfold ser for øvrig 

ikke ut til å være nådd. Studentene er tilknyttet et praksissted gjennom den perioden de 

skriver sin bacheloroppgave. En grunn til manglende måloppnåelse på resultatmål 7 kan være 

at det ikke har vært noen systematikk i at studentene har hatt tilknytning til et av de fire NAV-

kontorene i prosjektet. Det ble heller ikke etablert noe samarbeid mellom prosjektets 
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medarbeidere og det NAV-kontoret studentene var tilknyttet ut over det som er ordinær 

praksis for kontakt mellom høgskolen og studentenes praksisplass.  

 

Til sist vurderes det siste resultatmålet i prosjektplanen: 

 

Prosjektorganisasjonen er velfungerende, effektiv og arbeider systematisk og målrettet 

(resultatmål 9).  

 

Prosjektorganisasjonen er beskrevet tidlig i denne rapporten. Det har vært en målsetting for 

organiseringen av prosjektet at den formelle organiseringen skal gjenspeile bredden i 

prosjektet når det gjelder samarbeidende aktører og virksomheter. Fra oppdragsgivers side har 

det vært en sentral føring at prosjektet skal tuftes på et likeverdig samarbeid mellom partene. 

Det er ikke gjort systematiske evalueringer av dette, men prosjektets organisering og fremdrift 

har vært et hovedtema på møtene i styringsgruppen og har også vært et sentralt tema i den 

følgeforskningen ekstern evaluator har gjennomført i prosjektperioden. Oppsummert vurderes 

prosjektorganiseringen som velfungerende og prosjektet har jobbet systematisk mot 

måloppnåelse. Det var innledningsvis knyttet noe spenning til hvordan samarbeidet ville 

fungere på tvers av to fylker, med to fylkesmenn som eiere, to fylkesledd i NAV, fire 

prosjektkontorer og med prosjektledelsen sittende på Høgskolen i Østfold. Vurderingene som 

er gjort underveis må kunne oppsummeres med at dette har fungert godt og at utfordringer har 

blitt løst på en tilfredsstillende måte underveis. 
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8. VEIEN VIDERE (01.03.17) 

 

Gjennom utprøvingene i KLAR prosjektet har vi utviklet og delt kunnskap. Vi har prøvd ut og utviklet 

metoder og teknikker som har gitt resultater. Avgjørelser har vært basert på erfaringsbasert kunnskap, 

brukerkunnskap og forskningsbasert kunnskap, kunnskapskilder som er likeverdige og utfyller 

hverandre. I tillegg har det i prosjektet vært stor bevissthet om at NAV og NAVs rammebetingelser, 

juridiske og etiske rammer har dannet konteksten for utprøvingen.  

Ikke alt vi har gjort har vi lykkes like godt med, men vi har fått noen gode resultater og gjort oss noen 

gode erfaringer som bringes videre. 

 

8.1 Supported Employment  

 

Buskerud 

NAV Røyken:  Supported Employment er videreført med et Arbeidsinkluderingsteam på 3 

ansatte. 

NAV Hurum:   Supported Employment er videreført med et Arbeidsinkluderingsteam på 3 

ansatte.   

Det er etablert et samarbeid mellom Asker, Røyken og Hurum med tanke på 

kommunesammenslåing og bygging av et større SE-team.  

Fylkesleddet NAV Buskerud har ansatte en koordinator for SE-prosjektene – 100% stilling 

 

Østfold 

NAV-Moss:   Supported Employment videreføres og det er utlyst 3 stillinger som 

Jobbspesialist.  

NAV-Rygge:   Supported Employment videreføres og det er ansatt jobbveiledere i 3  

   hele stillinger, en stilling er under utlysning.  

Jobbspesialist.  

Fylkesleddet NAV Østfold vil ansette en metodeveileder SE i 50% stilling. 

 

8.2 Læringssystem 

NAV Røyken:   Læringssystemet er etablert som et lederverktøy for 

kompetanseutviklingen i NAV-Røyken. Det planlegges opplæring av 

det nye lederteamet ved NAV Røyken mars 2017. Ny plan for læring 

lages 2017. Læringssystemet brukes også som eget verktøy i 
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Oppfølgingsteamet, og vil nå bli prøvd ut i team Oppfølging av 

sykemeldte. 

 

Fylkesleddet NAV Buskerud jobber med å spre kunnskapen om 

erfaringene fra utprøvingen av SE i NAV.  

 

 

NAV Hurum:  I NAV Hurum, har Læringssystemet gått over i ordinær drift og 

utviklingen av ny plan lages for et halvt år av gangen. Det er etablert en 

gruppe på 5 personer i tillegg til ledelsen som skal drive dette. 

Læringssystemet går over i ordinær drift og ny plan er startet på og skal 

være tema på vårt neste seminar i mars. Vi har satt en gruppe på 5 

personer i tillegg til ledelsen som skal drive dette. 

 

NAV Moss:  I NAV-Moss foreligger det ingen opplysninger om Foreløpig ingen 

planer om videreføring av læringssystemet 

 

NAV Rygge:  I NAV Rygge pågår en utprøving/tilpasning av læringssystem for 

kompetanseutvikling i kontoret. Det jobbes med å utvikle og beskrive 

egen plan for læring og kompetanseutvikling.  

 

Samarbeid:   Da det ikke er etablert noen ny arena for fireparts samarbeidet i KLAR-

prosjektet er det heller ikke noe konkret nytt å videreføre. Vi vil 

imidlertid opprettholde og videreutvikle allerede eksisterende samarbeid: 

Gjennom koordinatorforum – et forum for samarbeid mellom Høgskolen 

og NAV om å tilrettelegge og kvalitetssikre praksisstudier. 

 Aktivt samarbeide gjennom Advisory Board som har til hensikt å være et 

strategisk organ som skal legge til rette for dialog mellom Avdeling for 

helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold og beslutningstakere fra 

samarbeidspartnere utenfor høgskolen. Her kan det gis tilbakemelding på 

konkrete forhold ved virksomheten og en kan diskutere samarbeid, 

strategier og andre forhold som er av felles interesse. Ellers benyttes både 

ansatte i NAV og representanter fra brukerorganisasjoner og 

brukergrupper til undervisning av studenter.  
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8.3 Forskning og Formidling:   

Høgskolen i Østfold er i gang med å justere studieplan for Bachelor i 

barnevern, Bachelor i Sosialt arbeid, Bachelor i Arbeids- og velferdsfag 

og Bachelor i Vernepleie. Det vil i dette arbeidet bli lagt vekt på at 

arbeidsinkludering får en tydeligere plass i alle studieplanene. 

Forskerne fra HIØ er i gang med å skrive vitenskapelige artikler og 

planlegger i 3-4 vitenskapelige artikler basert på datamaterialet fra 

prosjektperioden. Fokus vil være; Arbeidsgivererfaringer, effektstudier 

læringssystem og brukererfaringer. Det planlegges også en 

etterundersøkelse av arbeidstakerne i SE 2018/2019. 

Høgskolen har sammen med NAV-Rygge søkt FOU-midler i NAV til 

videreføring av SE-arbeidsgiverkontakt, gjennom bygging av Nettverk 

for arbeidsinkludering. 

Berit Eivi Nilsen skal presentere Læringssystemet på 

Mulighetskonferansene i juni/august 2017. 

Erna Haug presenterer på Inkluderingskonferansen 2. september 2017.  

 Høgskolen i Østfold vil på bakgrunn av erfaringene og resultatene fra 

KLAR-prosjektet starte en videreutdanning i SE (15 studiepoeng) fra 

oktober 2017 med tittelen: Arbeidsinkludering og Supported 

Employment.  

På siste møte i styringsgruppen ble det bestemt at styringsgruppen møtes en gang til i 

november/desember 2017 for en oppsummering av status og hva som has skjedd i den enkelte 

fylke siden prosjektslutt. 
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9. REVIDERT UTGAVE – NYHETER OM SE FRA NAV-KONTORENE 

OG HØGSKOLEN (30.09.17) 

 

9.1 NAV Hurum  

NAV-Hurum har markedsarbeid og arbeidsinkludering som prioriterte områder høsten 2017. 

Det er etablert et eget arbeidsinkluderingsteam og arbeidet med å bygge nettverk med andre 

aktuelle samarbeidspartnere er i fokus; samarbeid med næringsråd, jobbservice, markedsteam 

etc.  Arbeidsinkluderingsteamet består av tre personer der to kommer fra KLAR prosjektet. 

En jobber i hovedsak med KVP, en med fokus på brukere med AAP og en spesielt tilpasset 

med brukere med alle typer innsatsbehov. Arbeid med inkluderingskompetanse skjer på ulike 

måter: 

- Inkluderingskompetanse for alle ansatte - ivaretatt i læringssystem i NAV  

- Intern hospitering og opplæring i arbeids-inkluderingsteamet (Nyttiggjøre frigjorte 

ressurser fra Kanalstrategien og styre dem inn mot arbeidsinkludering)   

- Samarbeide med andre NAV kontor i Buskerud om hospitering i Hurum - oppstart 

samarbeid NAV Ringerike. 

- Startet ressursgruppe og samarbeid med Asker og Røyken 

- Arbeidsinkluderingsteamet er også med i arbeidsinkluderingsnettverket i Buskerud. 

 

9.2 NAV-Røyken 

KLAR-prosjektet ved vårt kontor ble avsluttet 01.0116, men ble videreført i egen regi. Vi 

skrev veldig mange ut til jobb, utdanning, andre tiltak. Frem til medio august i år hadde vi 

Arbeidsinkluderingsteam som jobbet med mange av KLAR deltakere. Teamet er oppløst og 

ressursene er omfordelt. Nå er et 3 ressurser ved kontoret som jobber etter arbeidsinkludering. 

1 i KVP, og 2 i Mottaksteamet hvorav den ene skal jobbe mot ungdom i skole (ung@klar – 

prosjektmidler fra Fylkesmannen som vi har fått i sommer), og 1 Jobbveileder som jobber 

med mottakere av sosialhjelp hvor Jobbstrategigruppa i NAV er prioritert. Alle de tre 

ressursene er i Arbeidsinkluderingsnettverket ved Buskerud Fylket. Vi har omorganisert for å 

spre kompetansen på flere team. 
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9.3 NAV-Rygge/NAV Moss  

Status på kontoret i dag. Vi har nå utviklet et regionalt team (NAV Rygge og NAV Moss). Teamet 

består foreløpig av 1 metodeveileder, og 6 jobbspesialister. Den 7. jobbspesialisten blir ansatt 1. 

oktober.  

Målgruppen er den samme som i KLAR-prosjektet. I NAVs terminologi skal de aktuelle kandidatene 

ha situasjonsbestemt innsatsbehov eller spesielt tilpasset innsatsbehov. NAV Rygge har fått midler fra 

fylkesleddet til å ansette en metodeveileder og NAV Moss har fått midler til å ansette en 

jobbspesialist. De andre som er i teamet er «egeninnsats» fra kontoret. Innebærer at man har flyttet 

midler fra sosialbudsjettet for å ansette jobbspesialister. Vi startet opp våren 2017, har allerede 22 i 

jobb. Og ledelsen ser på muligheten til å ansette flere jobbspesialister og lage et team til.  

 

I tillegg til status i kontoret, har jeg i tillegg lyst til å si noe om arbeidssøkerne vi jobbet med i KLAR-

prosjektet. Et av prinsippene i SE er jo tidsubegrenset oppfølging, dette er jo vanskelig i fht. et 

tidsbegrenset prosjekt. Det vi nå har sett er at to av våre arbeidssøkere i KLAR-prosjektet har kommet 

i jobb i løpet av våren! I tillegg til status på kontoret har vi også nå et kontor som jeg har blitt mer 

opptatt av arbeidsinkludering.  

 

9.4 Høgskolen 

Høgskolen har etablert en videreutdanning i Arbeidsinkludering og Supported Employment 

15 studiepoeng. Studiet starter 25. september 2017. 
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