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SAMMENDRAG AV OMVERDENSANALYSEN 

(Omskrevet til Vestfold og Telemark fra den sentrale omverdensanalysen) 

Omverdensanalysen er inndelt i seks samfunnsområder: Demografi, brukerforventninger, teknologi, 

arbeidsmarked, helse og levekår og politiske trender. 

Den største endringen fra tidligere «spådommer» gjelder at det trolig blir svakere befolkningsvekst enn 

tidligere antatt. Dette gjør at de direkte konsekvenser for NAV også blir mer beskjedne. Koronautbruddet 

ventes å framskynde mange av de store omstillingene fylket, og landet, står overfor i arbeidslivet.  

• Svakere befolkningsvekst, sterkere aldring: Befolkningsveksten ventes å bli vesentlig lavere enn 
tidligere, men vi forventer fortsatt vekst i fylket og med forholdsvis store ulikheter mellom kommunene. 
De direkte konsekvensene for NAV blir beskjedne for de fleste NAV-ansatte jobber med 
ytelser/tjenester rettet mot personer i yrkesaktiv alder. Veksten i alderspensjonister vil bli håndterbar. 
 

• Økte forventninger til koordinerte tjenester og tilpasset service: Brukernes forventninger vil øke, særlig 
til tjenester personlig tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon på tvers av NAV og offentlig sektor. 
Digitaliseringen vil stille større krav til spisskompetanse, rådgivning og relasjonskompetanse i de 
gjenværende personlige brukermøtene, da vi forventer at denne gruppen blir «tyngre». 
 

• Datadrevne tjenester gir nye muligheter: I tillegg til digitalisering og automatisering av de fleste 
tjenester og ytelser, vil algoritmiske systemer og analyser i sanntid gi store muligheter til å tenke nytt 
om tjenester bygget på personlig tilpasning, anbefalinger til brukere og ansatte samt bruk av nudging 
(«dulting») som mykt virkemiddel for å påvirke adferd. Mulighetene må avveies mot hensynet til 
personvern og etikk. 
 

• Raskere omstillingstakt på arbeidsmarkedet: Teknologisk utvikling, fortsatt høy globalisering og det 
grønne skiftet vil øke omstillingstakten, og arbeidstakere må forvente å skifte karrierevei og oppdatere 
kompetansen sin oftere. Koronautbruddet har endret vaner og preferanser, framskyndet endring og 
innovasjon og vil bidra til å framskynde omstillingene. NAV må lette omstillingene, bidra til økt mobilitet 
og finne bedre modeller for samarbeid med næringslivet og på tvers av sektorer. Manglende evne til 
omstilling gir risiko for fortsatt økende inntektsforskjeller, og til at den positive trenden for 
helserelaterte trygdeytelser kan snu. 
 

• Omstillinger og økt forsørgingsbyrde vil prege arbeids- og velferdspolitikken: Det er de store 
samfunnstrendene ellers som også vil prege arbeids- og velferdspolitikken. Økt forsørgingsbyrde vil 
gi kontinuerlig høye forventninger til effektivisering av offentlig sektor, og kan gi økte forventninger til 
at NAV er mer aktive med oppfølging mot arbeid overfor flere brukergrupper enn i dag. 

 

• Uventede hendelser krever evne til raske omprioriteringer: Selv om koronautbruddet har vært en 
ekstraordinær hendelse, vil uventede, brå hendelser oppstå med jevne mellomrom og krever evne til 
raske omdisponeringer og omprioriteringer.  
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Omverdensanalyse for Vestfold og Telemark 

Omverdensanalysen gir en oversikt over situasjon og utvikling i regionen på område som har påvirkning på 

hvordan NAV kan løse sine oppgaver.  Analysen kan nyttes som grunnlag for planlegging og forståelse av 

utfordringer i den enkelte NAV-region. 

Demografi 

• Det blir en lineær befolkningsvekst i denne regionen i den neste tredveårsperiodene. Dette vil være avhengig 
av innvandring, da fødselsoverskuddet ser ut til å bli negativt eller som best nøytralt 

• Vestfold og Telemark får, som resten av landet, en aldrende befolkning i tiårene fremover. Arbeidsstyrken vil 
ikke øke i tall, og sysselsettingsgraden kan bli redusert 

• En høyere del av arbeidsstyrken får høyere utdanning, men fylket vil fremdeles ha færre med høyere 
utdanning enn gjennomsnittet for landet 

 
Flytting og fødselsoverskudd -historisk 

 

Nettoflytting og fødselsoverskudd i Vestfold og Telemark uten Svelvik for årene 2009-2019 

 

Folketilvekst i Vestfold og Telemark uten Svelvik for hvert år 2009-2019 
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Vestfold og Telemark hadde fra 2009 til 2019 en samlet befolkningsvekst på 29 191 personer. Dette har primært 

vært innflytting/ innvandring. Fødselsoverskuddet i perioden er på 1 803 personer i regionen, og i 2017 og i 2019 var 

det negativt fødselsoverskudd. Samtidig med dette har utviklingen de siste tre årene vært nedgang i innvandring og 

innflytting, dermed har økningen i folketallet gått ned, fra 3 470 i «toppåret» 2011 til 1685 i 2019.  

Mens befolkningsøkningen Vestfold mellom 2009 og 2019 var på i snitt omtrent 2 000 personer per år, var 

befolkningsøkningen i Telemark i samme periode omtrent 1 000 personer per år.  

 

Befolkningsframskriving 

 

 
Kilde: SSB Framskrevne befolkningsendringer, etter region 

 

Befolkning øker i Vestfold og Telemark i de neste 30 årene med 9 prosent. Økningen i fylket kommer kun i gruppen 

over 65 år. Andelen av befolkningen over 65 år vil øke fra rundt 20 prosent til 30 prosent. Det er nedgang i andelen 

av befolkningen mellom 20-64 år fra rundt 57 prosent til 51 prosent.   

 

 
Befolkningsendring-prosent etter aldersgrupper. Perioden 2020-2050 
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Kommune  Nettoinnflytting Nettoinnvandring 

 2020 2050 2020 2050 

Horten -40 83 53 59 

Holmestrand 131 144 27 33 

Tønsberg 405 149 84 100 

Sandefjord 318 191 101 117 

Larvik -42 151 41 87 

Porsgrunn 80 77 49 74 

Skien -58 103 70 94 

Notodden -104 6 23 35 

Færder 122 136 11 30 

Siljan 25 8 -1 3 

Bamble -30 23 20 22 

Kragerø -43 25 20 30 

Drangedal -19 6 3 9 

Nome -22 -6 14 31 

Midt-Telemark -2 -16 42 43 

Tinn -55 -3 13 31 

Hjartdal 8 0 0 5 

Seljord -9 3 1 8 

Kviteseid -4 13 -2 2 

Nissedal -1 4 0 5 

Fyresdal -5 0 0 5 

Tokke -18 7 1 3 

Vinje -13 2 6 11 

Vestfold og Telemark 624 1106 576 837 

    

Denne viser forventet nettoinnflytting og nettoinnvandring per år per kommune i 2020 og i 2050.  

Dette er svært usikre tall, spesielt på innvandring. Flyktningsituasjonen i verden og norsk politikk på området gjør 

dette usikkert. Allerede i 1975 innførte Stortinget innvandringsstopp. Intensjonen var ikke å stoppe all innvandring, 

men først og fremst å begrense arbeidsinnvandringen. Norge hadde fortsatt behov for visse typer spesialister, og 

innvandrere hadde fremdeles mulighet til å få sin nærmeste familie hit i form av familiegjenforening. 

Dessuten medfører internasjonale konvensjoner at Norge skal behandle asylsøknader og gi beskyttelse til dem som har behov for det. 

Innvandringen til Norge består i hovedsak av flyktninger og asylsøkere, arbeidsinnvandrere, visse grupper spesialister, og familiemedlemmer til 

disse gruppene. I tillegg kommer en del grupper som oppholder seg i Norge midlertidig, som studenter, au pairer og sesongarbeidere. 

Avtaler med EU-landene har fått stor betydning for Norges innvandringspolitikk. Det gjelder særlig EØS-avtalen som trådte i kraft i 1994, og 

senere også Norges tilknytning til Schengen-samarbeidet og Dublin-samarbeidet. 

Etter en kraftig tilstrømming av asylsøkere høsten 2015 ble seks av de åtte partiene på Stortinget (unntatt SV og MDG) enige om tiltak for å 

møte flyktningkrisen og få kontroll over situasjonen. Dette omtales som asylforliket, og ble vedtatt 3. desember 2015. 

For å opprettholde vår levestandard og vår velferd må vi løse fremtidens arbeidskraftsbehov. Økt innvandring er 

sammen med digitalisering og automatisering synes per i dag som nødvendig for å få dette til. 
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Andel av befolkning over 65 år nå, sammenliknet med andel over 65 år i 2050 fordelt på kommune 

 

 

Andelen av befolkningen i arbeidsaktiv alder per kommune nå og i 2050 
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Samtidig med at antallet og andelen av befolkningen i alle våre kommuner øker sterkt i gruppen over 65 år, går 

antallet og andelen ned i aldersgruppen 20 til 64 år. Det betyr at antallet i arbeidsaktiv alder går ned, som betyr at 

arbeidsstyrken går ned.  

Dette er utfordrende fordi det blir færre «hender» til å utføre oppgavene som en aldrende befolkning fører til. Først 

og fremst innen pleie og omsorg.  

Å løse denne utfordringen krever stor grad av digitalisering og automatisering (robot). Dette vil frigjøre arbeidskraft 

fra dagens oppgaver som kan overføres til yrker som ikke lar seg automatisere. 

I tillegg til utdanning vil endringsevne og endringsvilje være nøkkelfaktorer i fremtidens arbeidsmarked.  

 

Utdanningsnivå 

 

Kilde: SSB Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanningsnivå 

Vestfold og Telemark har, som landet ellers, hatt en dreiing mot høyere utdanning i befolkningen generelt. 

Sammenlikner vi tall fra 2008 med de fra 2018, er det omtrent 6 prosentpoeng færre med grunnskole som høyeste 

fullførte utdanning, 2 prosentpoeng færre med fullført VGS som høyeste og 9 prosentpoeng flere med høyere 

utdanning. 

I forhold til landet, har Vestfold og Telemark en lavere andel av befolkninga med høyere utdanning. Det reflekteres 

og i en næringsprofil som tradisjonelt er preget lavere grad av høyere utdanningskrav. Dette har de siste tjue årene 

vært i sterk endring, og er det fremdeles. 

Framover vil det være en betydelig vekst i andelen av arbeidsstyrken med høyere utdanning. Dette skyldes at det 

blant de som vill gå av med pensjon er færre med høyere utdanning enn blant de som starter yrkeskarrieren. Selv om 

etterspørselen med høyere utdanning vil øke, vil tilbudet av arbeidskraft med høyere utdanning vokse mer. 

I framskrivingene fortsetter trenden med økt utdanningsnivå i befolkning framover. 
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Levekår og fattigdom 

• Vestfold og Telemark har en fattigdomsdel over landsgjennomsnittet, og den har økt tydelig de siste 10 

årene. 

• Høyest antall av vedvarende lavinntekt er i 18-34 år.  

• Vestfold og Telemark kommer samlet sett ikke godt ut på levekårsindeksen. Særlig lav medianinntekt, høy 

del av befolkningen med lavere utdanning og høy del med unge uføre trekker i negativ retning 

• Dårligst ut i vårt fylke kommer den nye kommunen Midt-Telemark, der omtrent 8,3 % av befolkningen lever i 

vedvarende lavinntekt 

 

Fattigdom 

 
 

Kilde: SSB  

Vedvarende lavinntekt. Treårsperiode, etter region, del av befolkningen som bor i husholdninger med vedvarende 

lavinntekt (tre år eller mer) 2009-2018 
 

EU skala-50 antall personer med lavinntekt som er definert som mindre enn 50% av medianinntekta etter OECD-

definisjonen 

 

For Vestfold og Telemark gir dette at 4,6 % av innbyggerne bor i en husholdning med vedvarende lavinntekt. Dette er 

klart høyere enn landssnittet. Utviklingen siden 2008 har fulgt trenden for landet.  

Samlet sett, er det økende grad av fattigdom i Vestfold og Telemark de siste 10 årene, mens inntektsulikheten har 

holdt seg noenlunde stabil. 

 

Vestfold og Telemark 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018

0-17 år 2700 3200 3500 4100 4300 4500 4600 5000

18-34 år 4000 4500 5500 6000 6400 6200 6100 6200

35-49 år 2400 2700 3000 3400 3800 3600 3700 3800

50-66 år 1800 1900 2000 2200 2300 2400 2500 2700

Alle aldre 11600 12900 14600 16500 17700 17600 17700 18500
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Levekår 

Levekår undersøkelsene viser at lav husholdningsinntekt og opplevelsen av materielle og sosiale mangler henger 

nært sammen for mange grupper. Undersøkelse viser også at personer med lav inntekt oftere har dårligere helse, 

oftere bor alene, og har mindre sosial kontakt enn de som ligger over lav inntektsgrensen. Barnefamilier med lav 

inntekt, lav utdanning, mottakere av økonomisk sosialhjelp og innvandrere har en opplevelse av materielle og sosiale 

mangler i langt større grad enn andre i befolkningen (With og Thorsen 2018). 

 

Kilde: SSB Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til 

medianinntekten, etter kommune. (EU-skala 50 prosent, 2018) 

 

 

Økte inntektsforskjeller kan gi flere NAV-brukere. I og med at manglende yrkestilknytting er blant hovedårsakene til 

lav inntekt blant unge voksne og innvandrere, vil hovedjobben til NAV være å få flest mulig inn i fast arbeid. Dette 

kan kreve nye og endrede tiltak, spesielt for gruppene som har høy risiko for lav inntekt. Utfordringene vil være å 

sørge for at den enkelte i størst mulig grad tilfredsstiller kravene arbeidsmarkedet stiller.    
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Næringsprofil for Vestfold og Telemark 
  

Antall jobber i kommunene fordelt på privat, kommune (inkl fylkeskommune) og staten 

2020K3          
Sortert på andel av jobber som er offentlige        

 

Antall 
jobber 
totalt 

Privat 
sektor 

Kommunal 
sektor Staten 

Offentlige 
totalt 

Andel 
privat 

Andel 
kommune 

Andel 
stat 

Andel 
offentlige 

3812 Siljan 555 233 312 10 322 42,0 % 56,2 % 1,8 % 58,0 % 

3822 Nissedal 690 312 371 7 378 45,2 % 53,8 % 1,0 % 54,8 % 

3815 Drangedal 1343 640 683 20 703 47,7 % 50,9 % 1,5 % 52,3 % 

3824 Tokke 1150 550 577 23 600 47,8 % 50,2 % 2,0 % 52,2 % 

3823 Fyresdal 522 258 250 14 264 49,4 % 47,9 % 2,7 % 50,6 % 

3816 Nome 2400 1249 1125 26 1151 52,0 % 46,9 % 1,1 % 48,0 % 

3808 Notodden 5698 3114 1872 712 2584 54,7 % 32,9 % 12,5 % 45,3 % 

3811 Færder 8129 4586 2974 569 3543 56,4 % 36,6 % 7,0 % 43,6 % 

3825 Vinje 2023 1147 777 99 876 56,7 % 38,4 % 4,9 % 43,3 % 

3807 Skien 28124 16503 7022 4599 11621 58,7 % 25,0 % 16,4 % 41,3 % 

3803 Tønsberg 34593 20619 7144 6830 13974 59,6 % 20,7 % 19,7 % 40,4 % 

3801 Horten 11639 7085 3173 1381 4554 60,9 % 27,3 % 11,9 % 39,1 % 

3817 Midt-Telemark 4950 3110 1473 367 1840 62,8 % 29,8 % 7,4 % 37,2 % 

Vestfold og Telemark 197189 125811 52496 18882 71378 63,8 % 26,6 % 9,6 % 36,2 % 

3802 Holmestrand 8023 5128 2744 151 2895 63,9 % 34,2 % 1,9 % 36,1 % 

3818 Tinn 2925 1870 975 80 1055 63,9 % 33,3 % 2,7 % 36,1 % 

3821 Kviteseid 1150 744 389 17 406 64,7 % 33,8 % 1,5 % 35,3 % 

3820 Seljord 1520 987 478 55 533 64,9 % 31,4 % 3,6 % 35,1 % 

3814 Kragerø 4797 3173 1445 179 1624 66,1 % 30,1 % 3,7 % 33,9 % 

3805 Larvik 20757 14027 5361 1369 6730 67,6 % 25,8 % 6,6 % 32,4 % 

3819 Hjartdal 838 567 267 4 271 67,7 % 31,9 % 0,5 % 32,3 % 

3806 Porsgrunn 18017 12296 4277 1444 5721 68,2 % 23,7 % 8,0 % 31,8 % 

3813 Bamble 5709 3901 1738 70 1808 68,3 % 30,4 % 1,2 % 31,7 % 

3804 Sandefjord 31637 23712 7069 856 7925 75,0 % 22,3 % 2,7 % 25,0 % 
 

          

        

Det er ved utgangen av tredje kvartal i år 197 189 jobber i Vestfold og Telemark. Av disse er 71 378 innen offentlig 

sektor. Det har i mange år vært snakket om, og vært et politisk mål for de største partiene, å bygge ned/minke 

offentlig sektor. Så langt har antall jobber i det offentlige steget vært eneste kvartal siden 1960. 

Denne tabellen viser at 36,2 prosent av jobbene i fylket er innen det offentlige. Høyest andel er det i Siljan, hvor 58 

prosent av stillingene inne det offentlige og av disse hele 56,2 prosent i kommunen, 

Lavest andel offentlige arbeidsplasser er det i Sandefjord med 25 prosent (856 jobber). 

Høyest andel av statlige jobber er det i Tønsberg med 19,7 prosent (6 830 jobber) fulgt av Skien med 16,4 prosent 

(4 599 jobber). 
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Bedriftsundersøkelsen 2020 

Bedriftsundersøkelsen 2020 ble gjennomført rett før Korona avstengningen av landet den 12.mars. Resultatene ble 
derfor med ett helt irrelevante. Arbeidsmarkedet stod plutselig i helt andre utfordringer enn bare noen dager 
tidligere. 

Når vi her tar med noen av resultatene fra undersøkelsen er det på grunn av at vi gjennom sommeren og høsten har 
sett at markedet «normaliserer» seg raskere enn det var forventet i våres. 

 

Prosentdel av virksomhetene som ventet økning i antall tilsatte innen hver bransje 
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Indeks for virksomhetenes samlede forventinger 

Vi ser av grafen under at det bare var offentlig forvaltning og undervisning som forventet nedgang i antall ansatte. 

 

   

 
 

Stramhet 

Når vi snakker om stramheten i arbeidsmarkedet, dreier det seg om hvor godt tilbudet av stillinger matcher 

kompetansen til de som er arbeidsledige. Grafene under viser etterspurt arbeidskraft (ledige stillinger) samlet i 2020 

og etterspurt arbeidskraft på et tidspunkt på arbeidsplassen.no.  
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 Brukere av NAV - utvikling  

• Utbetaling per innbygger i Vestfold og Telemark av de arbeidsrelaterte ytelsene er på et høyere nivå enn for 
landet samlet   

• Fra 2018 til 2019 har utbetalingene gått opp når det gjelder dagpenger, uføretrygd og sosialhjelp. Når det 
gjelder AAP har utbetalingen gått ned 

• Den samlede beholdningen av personer med nedsett arbeidsevne, langtidssykemeldte og uføre er noe 
høyere i Vestfold og Telemark enn for landet  

• Utviklingen har vært at delen med nedsett arbeidsevne har gått ned, mens delen med uføre har gått opp 

• Mens tallet på uføretrygda har øket de siste åra, har tallet på AAP-mottakere vist en tilsvarende nedgang 
o Men for første gang på flere år gikk antallet ned fra september 2019 til september 2020 i fylket 

 

 
Utbetaling per innbygger i 2019. Arbeidsliv, sykdom og sosialhjelp       
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Hvordan vil den teknologiske utviklingen påvirke NAV? 

Den teknologiske utviklinga har alltid påvirke samfunnsutviklinga på de alle fleste område. Likevel står vi nå ved et 

skifte i endringstakt som synes å være selvforsterkende. Vi får stadig kortere tid på å tilpasse oss som brukere og for 

NAV sin del som leverandør av tjenester. Dette har blitt svært aktualisert etter 12.mars 2020. Korona epidemien og 

nedstengingen av landet, førte til at visse sider av den digitale/teknologiske utviklingen ble fremskyndet og at det ble 

satt inn store ressurser på å få samfunnets «nye» hverdag til å fungere best mulig. 

Den digitale overgangen for arbeidstakere, bedrifter, studenter, undervisningspersonale med flere skjedde nærmest 

«over natten» og oppleves som gjennomgripende i arbeidsmåter, møteformer med mer. 

Foruten hva «korona» har ført til av digitale endringer, opplever vi en rask teknologisk utvikling som er kjennetegnes 

av at fysisk arbeid blir erstattet av stadig mer avanserte roboter, men i kanskje enda større grad at datamaskiner og 

algoritmer overtar oppgaver som vi får få år siden ikke trudde var mulig. Det er nok dette som i stor grad vil «treffe» 

NAV som organisasjon og ikke minst hvordan vi leverer tjenestene våre.   

I dag har NAV tatt i bruk roboter som utfører regelstyrt saksbehandling i samspill med NAV sine ansatte. Dette har vi 

bare sett starten på og utviklingen blir helt sikkert mer eksponentiell enn lineær. Samtidig utvikler vi fortløpende nye 

digitale grensesnitt for brukerne våre.  Vi synes vi i en viss grad lykkes med dette, men vi holder kanskje ikke følge 

med forventingene fra brukerne om stadig bedre brukervennlige integrerte tjenester på nett.   

NAV sin kanalstrategi møter behovet for effektivisering, men også brukerne sine forventinger til at NAV tilbyr et 

stadig bedre og bredere spekter av tjenester på nett. Denne utviklingen vil påvirke organisasjonen vår på en 

gjennomgripende måte i rask takt de kommende årene. Som trafikkflytundersøkelsen under viser, ser vi store 

endringer i brukernes «kanalvalg» i møte med NAV. 

Fra Brukerundersøkelsen 2020  

 

Den mest tydelige endringen er reduksjon på «Betjent i mottak» til økning i «Dialog i aktivitetsplanen» og «SMS».  

Dette er en ønsket utvikling, men samtidig har NAV brukergrupper som har svak eller ingen digital kompetanse jf. 

figur under. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Annet, spesifiser:

Vet ikke / ikke aktuelt

Bruke sosiale medier (f.eks. Facebook, Twitter,…

Sende brev til NAV, på papir

Snakke med ansatt ved NAV hjelpemiddelsentral

Bruke chatbot (automatisk chat) via nav.no

Motta brev fra NAV, på papir

Chatte med NAV-ansatt via nav.no

Ringe NAVs kontaktsenter (på telefon 55 55 33 33)

Bruke NAVs nettsider til å finne informasjon (f.eks.…

Foretrekker: snakke med ansatte på det lokale NAV-…

Logge meg inn på nav.no eller arbeidsplassen.no,…

På hvilken måte foretrekker du å ha kontakt med NAV?

Landet Vesttfold og Telemark



 
 

16 
 

 
Digitale ferdigheter etter aldersgrupper. Nasjonal undersøking 2019 

 

Det er liten grunn til å tro at Vestfold og Telemark skiller seg fra landet på dette området, men det vil nok være noe 

ulikt fra kommune til kommune ut fra demografi. Tjenester til eldre er gjerne knyttet til pensjon og hjelpemiddel 

som ikke ligger i NAV-kontoret. Brukermøter på NAV-kontoret vil først og fremst være knyttet til oppfølging av 

grupper som treng bistand over tid som ungdom, fremmedspråklige, og sosialhjelps- og AAP-mottakere. NAV vil 

fremdeles ha behov for fysiske lokasjoner innen rimelig reiseavstand for disse gruppene, men det betyr ikke at 

dagens struktur og tjenestetilbud er «fredet». I tråd med hva vi har sett det siste halve året (Korona-tiden) bør langt 

flere brukermøter gjennomføres som «teams-møter» eller på andre digitale plattformer. NAV Vestfold og Telemark 

har fremdeles høye kostnader til huslege og drift som ikke er bærekraftig på sikt, slik at både størrelse, 

bemanning/kompetanse og antall kontor/avdelingskontor må vurderes. Eventuell endring i kommunestruktur vil 

aktualisere slike vurderinger frem mot 2030. 

 

Konsekvenser for NAV Vestfold og Telemark 

• Endringene i alderssammensetningen i befolkningen vil medføre store endringer i behovet for de ulike 

stønadene i NAV sin «portefølje». Slår forventningene om reduserte fødselstall til, vil det innebære færre 

som får barnetrygd og kontantstøtte, og færre foreldre som får med foreldrepenger. Samtidig regner vi med 

antall alderspensjonister vil øke kraftig fram mot 2050 og gjøre at flere må arbeide i helse og omsorg 

• I Vestfold og Telemark vil antall eldre øke kraftig. Dette gjøre at de brukergruppene av NAV med størst vekst 

vil være hjelpemidler og pensjon  

• Det er liten grunn til å tro at innbyggerne i Vestfold og Telemark skiller seg mye fra landet på digital 

kunnskap og bruk av digitale verktøy. Mange av våre kommuner har en relativt stor andel eldre. Vi må derfor 

vektlegge veiledning i bruk av digitale tjenester i noe større grad enn gjennomsnittlig for å redusere behovet 

for oppmøte på NAV-kontoret. Dette er særlig viktig i områder med lang veg til NAV-kontoret 

• Vi må tilegne oss nye digitale løsninger raskt og få brukene våre til å ta de i bruk. Dette er avgjørende for om 

vi skal makte å ta ut nødvendige effektivitetsgevinster og rydde tid til brukergrupper som trenger mer og tett 

oppfølging 

• Særlig eldre og fremmedspråklige er avhengig av «klart språk» i vår dialog med brukene. Kanskje særlig 

gjennom alle de nye digitale kanalene. Undersøkelser viser at ungdom generelt forstår orda vi skriver, men 

ikke forstår sammenhengen og innholdet i for eksempel brev   

• Mobilitetsløsningen gir oss fleksibilitet og handlingsrom i møte med brukere og bedrifter som vi så langt, 

ikke utnytter godt nok. Vi må i større grad lete etter nye arbeidsformer som gjør oss mer effektive, samtidig 

som brukere, både person- og bedriftsbrukere) får bedre og lettere tilgjengelige tjenester 
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• Behovet for NAV-kontor, både i antall og størrelse, vil endre seg de kommende årene ettersom tjenestene 

våre i stadig større grad blir tilgjengelige på nett, og hjelp gis via kontaktsenter og chat. Vi må invitere 

partnerskapet inn i prosesser for å finne bedre tilpassede løsninger enn vi har i dag 

• Vi går inn i en periode, de 30 neste årene, hvor yrker forsvinner raskere på grunn av den teknologiske 

utviklingen, det vil få konsekvenser for NAV. Selv om vi ikke får massearbeidsløshet, vil vi få flere som er 

arbeidsledige i en periode mellom jobber, og som da vil trenge oppfølging fra NAV. Særlig gjelder dette 

personer som har jobbet i yrker som krever lite utdanning 

• For å få flere i arbeid og færre på trygdeytelser, må NAV legge mer vekt på tilretteleggingsbehov, ressurser 

og arbeidsevne i samarbeid med arbeidstaker og arbeidsgiver. Det vil kreve mer målrettet 

oppfølgingsinnsats uavhengig av diagnose, ytelse og alder. Videre må NAV til enhver tid jobbe for 

regelverksendringer som understøtter målet om flest mulig i arbeid. Dette vil gi behov for mer samhandling 

på tvers, særlig med helse- og utdanningssektoren 

 

 

  


