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Forord 

Denne rapporten er resultatet av en omfattende kartlegging av AMO i NAV og videre en intervjuun-
dersøkelse om innretning og bruk av AMO i syv utvalgte fylker.  

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) er yrkesrettede kurs av kortere varighet som ofte inneholder 
en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring. De kan også omfatte arbeidspraksis i en 

ordinær virksomhet. 

Formålet med oppdraget har vært å gi Arbeids- og velferdsdirektoratet større oversikt og kunnskap 
om arbeidsmarkedsopplæringen som tilbys i regi av NAV. 

I tillegg til denne rapporten, består vår leveranse av en excelfil hvor samtlige innrapporterte kurs er 
kategorisert og beskrevet, samt en utfyllende presentasjon av selve kartleggingsstudien, og en status-
rapport. 

Oppdraget har vært gjennomført av Oxford Research i samarbeid med BDO, på oppdrag for Arbeids- 
og velferdsdirektoratet. Prosjektteamet har vært ledet av senioranalytiker Stine Meltevik i Oxford Re-
search. Videre har teamet bestått av Bernhard Weigel (Oxford Research), Øistein Harsem, Tina-Irene 
Amundsen og Inger-Johanne Weidel (alle BDO). 

Underveis i arbeidet har vi hatt god dialog med vår kontaktperson i Arbeids- og velferdsdirektoratet, 
Solveig Tesdal. Vi vil takke for nyttige innspill og godt samarbeid i gjennomføringen av kartleggingen. 

Vi vil også takke samtlige ansatte i NAV fylke i hele Norge som har bidratt med informasjon i kart-
leggingsstudien, og samtlige informanter som har stilt opp i den omfattende intervjuundersøkelsen. 

 

Kristiansand, 9. mai 2017 

 

Stine Meltevik 
Prosjektleder, Oxford Research AS 
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1. Bakgrunn og formål 

1.1 Om arbeidsmarkedsopplæring i NAV 

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) er et tiltak i form av arbeidsrettet opplæringskurs som tilbys av 
NAV. AMO er et av de mest utbredte arbeidsmarkedstiltakene som NAV har i sin virkemiddelporte-
følje.  

Hensikten med AMO er å kvalifisere brukere til arbeid, og å hindre at de som står i fare for det, faller 
ut av arbeidslivet. AMO-kurs anskaffes av NAV fylke etter ‘Lov om offentlige anskaffelser’. Organi-
seringen av innkjøp av arbeidsmarkedstjenester varierer noe mellom fylkene.  

Kursene har som regel kort varighet; de fleste kursene vi har kartlagt i dette oppdraget varer 16-30 
uker, men noen kurs kan vare inntil ett år. Hovedsakelig er kursene gruppebaserte, med 15-20 delta-
kere, men det kan også gis individuelle kurs. For eksempel dersom en bruker er garantert jobb hvis 
brukeren tar et sertifikat, kan NAV kjøpe et individuelt AMO-kurs til denne brukeren. 

Kursene som tilbys skal tilpasses brukerens behov og kunnskaper, samt behovet og mulighetene i det 
lokale arbeidsmarkedet. AMO-kurs skal inneholde teori og praktisk opplæring, og eventuelt utplasse-
ring til en virksomhet. Flere av deltakerne er unge eller innvandrere fra land utenfor EØS. Følgelig 
kombineres aktuelle AMO-kurs kombineres med norskkurs. 

1.2 Om oppdraget 

Bakgrunnen for dette oppdraget er at Arbeids- og velferdsdirektoratet har behov for en bedre over-
sikt samt kunnskap om innretning og innhold i arbeidsmarkedsopplæringen (AMO) i regi av NAV.  

Formålet med oppdraget har vært å kategorisere dagens kurs, og gi en utfyllende beskrivelse av disse. 
I tillegg ønsker NAV økt kunnskap om hvordan ulike aktører vurderer behovet samt nytten av ar-
beidsmarkedsopplæring. Oppdraget er todelt, den første delen av oppdraget er en kartlegging av inn-
hold i AMO-kurs som ble gjennomført i 2015, mens den andre delen av oppdraget er en kvalitativ 
undersøkelse av hvordan AMO-kurs brukes i noen utvalgte fylker. Videre analyser ligger utenfor man-
datet for dette oppdraget.  

1.2.1 Fase en: Kartlegging av AMO-kurs 

Problemstillinger 

Hensikten med kartleggingen av AMO-kurs som ble gjennomført i 2015, har vært å: 

1) Beskrive innholdet i de ulike kursene  
2) Beskrive målgruppen for kursene 
3) Beskrive ambisjoner og målsetninger for de ulike kursene.  
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Gjennomføring 

Gjennomføringen er nærmere beskrevet i statusnotatet fra 13.desember 2016 til Arbeids- og velferds-
direktoratet. Nedenfor følger en forkortet versjon. 

Kartleggingen ble gjennomført ved å lese kravspesifikasjonene for alle relevante kurs, og registrere 
relevante forhold ved kursene i forhåndsdefinerte kategorier. Kategoriene ble utviklet av Oxford Re-
search og BDO i samarbeid med forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Øystein Spjelkavik og Ar-
beids- og velferdsdirektoratet. Kategoriene dekker følgende forhold: 

 Forventet resultat/ målsetning 

 Målgruppe 

 Opptakskrav 

 Innhold 
o Teori 
o Fagteori 
o Personlig innhold 
o Arbeidsrettet 

 Prøver 

 Faglige krav til leverandør 

 Rapportering – innhold 

 Arbeidskvalifisering (kompetanse) 

For å sikre høyest mulig treffsikkerhet i kodingen er det gjennomført flere koordineringsmøter i 
teamet. For å ytterligere styrke kvaliteten på registreringen har teammedlemmene gått gjennom hver-
andres registeringer, og om nødvendig omkodet kursene. Utfall som ble registrert under «Annet» ble 
gjennomgått. Dersom mer enn fem prosent av kursene hadde samme kjennetegn registrert under 
«Annet», ble det utviklet et nytt utfall for kategorien, for eksempel «Førerkort». 

Kartleggingen er avgrenset til kurs som er påbegynt i 2015. Det betyr at det er kartlagt kurs som er 
anskaffet innenfor rammeavtaler i 2015, eller tidligere, og hvor det er påbegynt en gjennomføring i 
2015. Flere av kravspesifikasjonene som er lagt til grunn er fra tidligere år, men er likevel registrert, da 
kurset ble gjennomført i den aktuelle perioden.  

En utfordring i kartleggingen av kursene har vært at det ikke benyttes et enhetlig språk på tvers av 
fylkene. I flere dokumenter fra flere fylker benyttes ulike eller vage formuleringer, noe som åpner for 
ulik tolkning.  

Vi merker oss også at noen fylker oversendte kravspesifikasjoner fra kurs som ikke er AMO-kurs. Det 
gjelder hovedsakelig tiltaket jobbklubb. Disse er holdt utenfor kartleggingen, men dette kan være et 
tegn på at skillet mellom AMO og andre tiltak til tider kan være uklart.  I intervjuundersøkelsen opp-
lever vi flere steder at det er ulike oppfatninger av hva AMO er, herunder hvilke mål ansatte i NAV 
har med å søke brukere inn på AMO-kurs og hvilket innhold kursene skal ha. Dette er nærmere be-
skrevet i delkapittel 2.4 og i fylkeskapitlene. 
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1.2.2 Fase to: Intervjuundersøkelse 

Problemstillinger 

I kartleggingen av AMO-kurs fikk vi informasjon og oversikt over omfanget av AMO-kurs fordelt på 
fylker, formål, målgruppe, innhold og forventende resultater. I intervjuundersøkelsene har vi fått yt-
terlig informasjon om dette. Intervjuundersøkelsen har også gitt oss informasjons om ikke har blitt 
belyst under kartleggingen, eksempelvis har vi under intervjuene adressert følgende problemstillinger: 

 Hvordan tilpasses kurstilbudet til arbeidsmarkedet og ulike grupper i samfunnet? 

 Hvordan anskaffes kurs og hvilke systemer har de for å sikre gode tilbud? 

 Hvorfor igangsettes ulike kurs? 

 Hvordan forstår veilederne brukergruppen sin og hvordan benyttes kursene av veiledere i 
NAV? Hvilke mål har veilederne i NAV for innsøking på kurs for ulike deltakere?  

 Er det sammenheng mellom kursenes målgruppe, innhold og målsetning? 

 Hvordan vurderer henholdsvis ansatte ved NAV fylke, veiledere ved lokalkontor, leverandø-
rer og deltakere hva som er god kvalitet og gode resultater fra kurs? 

Gjennomføring 

På bakgrunn av kartleggingen i fase en og i samarbeid med NAV har vi valgt ut syv fylker til nærmere 
undersøkelse. Utvalget og begrunnelsen for det er skissert i tabellen nedenfor: 

Tabell 1: Valg av fylker i fase to 

 

For å belyse problemstillingene som skissert over, har vi i hvert av de utvalgte fylkene intervjuet ansatte 
ved NAV fylke, veiledere ved et eller flere lokalkontor, en leverandør av AMO-kurs samt deltakere 
fra ett eller flere kurs. 

Fylke Begrunnelse 

Oslo Dette fylket har flest kravspesifikasjoner av alle fylker i landet og det tilbys kurs for de fleste målgrup-
per. 

Akershus Dette fylke har en lavere andel kurs som inneholder spesifikk fagteori (eksempler helse, kontor, vekter 
osv.) enn gjennomsnittet samtidig som ingen kurs har mål om å styrke basisferdigheter 

Hedmark Hedmark er valgt da dette er eneste fylke hvor det er flest kurs som skal gi formell kompetanse 

Telemark Telemark er valgt grunnet sterkt fokus på målsetning om overgang til arbeid og fagteori i sine kurs 

Vest-Agder Vest-Agder er valgt på bakgrunn av at de har svært mange ulike kurs som tilbys. Ved å inkludere dette 
fylket vil vi derfor fange opp bredden av type kurs som tilbys, og årsakene til dette.  

Rogaland Dette fylket er valgt ut bakgrunn av en sterk økning i arbeidsledighet, og derfor et tilsynelatende høyt 
(teoretisk) behov for AMO-kurs 

Nordland Nordland er valgt på bakgrunn av geografi. Fylket har også svært få rammeavtaler per 2015.  
Kilde: Oxford Research og BDO 
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Vi har fått oppgitt kontaktpersoner fra NAV fylke i hvert av fylkene. Disse har deretter valgt ut kon-
taktpersoner og/eller intervjuobjekter fra lokalkontorene og leverandøren. Deltakerne vi har snakket 
har blitt valgt av NAV eller leverandøren. 

1.2.3 Metodiske betraktninger 

Kompleksitet i kodingen i arbeidspakke 1 

Vi vil her understreke kompleksiteten i kodingen som ble gjennomført i arbeidspakke 1. Selv om 
kategoriene ble utviklet i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet og med bakgrunn i begreps-
bruken i en rekke kravspesifikasjoner, har arbeidet med kodingen vist seg å være krevende. Bakgrun-
nen for dette er at det er lite standardisert språkbruk i kravspesifikasjonene, og delvis ikke entydige 
formuleringer knyttet til målsetninger og innhold i kursene. Skillene mellom kursene har på papiret 
vært mindre tydelige enn hva kodingen kan gi inntrykk av. Denne kompleksiteten har gitt et rom for 
tolkning i kodingen. Gjennom koordineringsmøter og dialog underveis mellom prosjektmedarbei-
derne i prosjektteamet og prosjektteamet og oppdragsgiver, har vi forsøkt å adressere denne proble-
matikken. 

 Utvalg av informanter til arbeidspakke 2 

Utvalget av fylker som inngår i intervjuundersøkelsen er foretatt av Oxford Research og BDO. Utval-
get av kontaktpersoner og/eller informanter er imidlertid gjort av Arbeids- og velferdsdirektoratet, 
mens deltakere er valgt av veiledere eller leverandøren av kurset de deltar på. Dette har vært nødvendig 
av praktiske hensyn. Utvalget er derfor ikke et tilfeldig utvalg. Oppdragets karakter fordrer imidlertid 
ikke noen form for representativitet i datamaterialet. Oxford Research og BDO ønsker likevel å gjøre 
oppmerksom på at dette i noen tilfeller kan lede til partiskhet. 

Ettersom NAV sentralt kjenner identiteten på de fleste informantene og at det i rapportering fra in-
tervjuundersøkelsen opplyses om fra hvilke aktører de ulike opplysningene kommer fra, kan vi ikke 
garantere for total anonymitet for informantene. For å ivareta den enkeltes behov for å bli informert 
har det ved gjennomføring av samtaler blitt opplyst om: 

 At alle samtaler baseres på samtykke/frivillighet 

 Hva som er bakgrunnen for intervjuet, formålet med oppdraget og hvem som er oppdragsgi-
ver 

 Hva informasjonen, som gis i samtalen, skal benyttes til og hvordan den vil bli benyttet 

Begrepsbruk 

I kartleggingsfasen ble det benyttet ulike kategorier i kodingen av kursene.  Til hver av disse kategori-
ene er det knyttet ulike underkategorier. Disse er i noen grad benyttet i figurer og faktabeskrivelser i 
denne rapporten. Forklaring av disse kategoriene ligger derfor vedlagt (vedlegg 1).  
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Forbehold og presiseringer 

Oxford Research og BDOs arbeid har vært basert på den informasjon som har vært gjort tilgjengelig 
fra NAV og informantene. Vi tar forbehold om mangel på fullstendighet og/eller mangel på riktighet 
i det grunnlagsmaterialet som har vært utgangspunkt for vår rapport. Vi tar videre forbehold om at 
beskrivelser i rapporten kan være uriktige, da vi ikke har oversikt over alle relevant forhold. Eksem-
pelvis er intervjuundersøkelsen bygget på intervjuer med et begrenset antall aktører. Det vil kunne 
foreligge forhold i den totale populasjonen som ikke er avdekket. Oxford Research og BDO kan 
således ikke gå god for at alle eventuelle relevante forhold er belyst.  
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2. Sammenfattende analyse 

I dette kapittelet ser vi funnene fra intervjuundersøkelsen på tvers av fylkene. Gitt at fylkene er ulike, 
er det mange nyanser som kunne vært trukket fram. Vi har derfor valgt å omtale noen forskjeller og 
likheter, så leseren kan får et innblikk i bruken av arbeidsmarkedsopplæringen i de syv utvalgte fylkene. 
For et mer utdypende bilde, henvises leseren til de enkelte fylkesomtalene i kapittel 3. 

2.1 Tilpasning til arbeidsmarked og ulike grupper i samfunnet 

Tilpasning til arbeidsmarkedet 

I samtlige fylker fremholder informantene at det jobbes aktivt med å tilpasse kursene til dagens ar-
beidsmarked. Derimot varierer det om det er det lokale, regionale eller nasjonale arbeidsmarkedet som 
vektlegges. Jevnt over vektlegger veilederne det lokale arbeidsmarkedet, mens leverandører og NAV 
fylke i større grad vektlegger arbeidsmarkedet nasjonalt eller i fylket. NAV i Nordland, Hedmark og 
Vest-Agder har en regional inndeling1. For Nordland og Hordaland gjenspeiles dette i et stort fokus 
på det regionale arbeidsmarkedet, mens dette ikke er tilfellet i Vest-Agder hvor det opplyses at fokuset 
i hovedsak er på det nasjonale arbeidsmarkedet.   

En sentral del av NAV fylkes arbeid med å sørge for at AMO er tilpasset arbeidsmarkedet, er å kart-
legge behovet for arbeidskraft i markedet. Som eneste fylke opplyser Telemark at de benytter den 
årlige Bedriftsundersøkelsen i dette arbeidet. Derimot opplyser samtlige fylker at samarbeid med andre 
aktører er sentralt i denne kartleggingen.  

Mens det i Vest-Agder er samarbeidet med fylkeskommunen som fremheves som det viktigste for å 
dekke arbeidskraftbehovet i markedet, vektlegger Oslo og Telemark private bedrifter og interesseor-
ganisasjoner. Eksempelvis har Oslo inngått et samarbeid med NHO Transport i lys av økt behov for 
yrkessjåfører, mens det i Telemark har blitt inngått samarbeid med aktører innen hotell, butikk og bar. 
Dette beskrives som et resultat av at man ønsker at AMO-tilbudet skal sammenfalle med både etter-
spørselen på arbeidskraft og kompetansen til de arbeidsledige. 

Nedbemanningen i oljesektoren har resultert i flere høyt utdannede arbeidsledige blant annet i Roga-
land og Akershus. I Rogaland har man reagert på denne utviklingen ved å anskaffe kurs som «Pro-
sjektstyring» og «Menn i helse» med mål om å få disse arbeidsledige over i andre yrker. I Akershus har 
man forsøkt å løse dette ved å tilby bedrifter som må nedbemanne, omstillingsmidler for å kunne gjør 
dette internt, og på den måten redusere behovet for et tilpasset kurstilbud til denne brukergruppen. 

Selv om både Rogaland og Akershus mener de har respondert relativt godt på nedbemanningen innen 
olje og gass, opplyser de og flere fylker at det er vanskelig å møte behovene i markedet raskt nok. 
Nordland, Hedmark og Vest-Agder har alle opplevd at noen av kursene ikke lenger er relevante når 
kurset avsluttes, og at deltakerne ikke får jobb. Både leverandører og fylkene opplever ordningen med 
flerårige rammeavtaler som treg og at reglene for offentlige anskaffelser gjør det vanskelig å tilpasse 

                                                 
1 Kontorene går sammen om å danne et mellomledd, regionen, mellom seg og NAV fylke 
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kursene underveis ettersom man kan risikere å måtte lyse ut kurset på nytt dersom det gjøres for store 
endringer. NAV Akershus har forsøkt å imøtekomme denne utfordringen ved å kun anskaffe ettårige 
rammeavtaler. De mener dette påfører dem mer arbeid, men gir større fleksibilitet. 

Kartleggingen viste at det er store variasjoner mellom fylkene når det gjelder andel kurs som innehol-
der fagteori (se Figur 1). Både de ansatte i NAV, leverandørene og brukerne opplever at arbeidsgivere 
i større grad setter krav om fagbrev eller kompetansebevis og at en større andel av AMO-kurs må 
tilpasses dette. Allikevel opplever flere fylker at dette ikke er helt enkelt. I Telemark etterlyste arbeids-
givere betongfagarbeidere og NAV Telemark utlyste rammeavtale på dette, men fikk kun ett tilbud. I 
tillegg opplyser NAV Telemark at det har vært vanskelig å få brukere interessert i betongfagarbeider-
kurs selv om muligheten for arbeid i etterkant er stor. Dette forklares ved at yrket er fysisk tungt. 
Noen ønsker ikke arbeid av en slik karakter, mens andre ikke har helsemessige forutsetninger for å 
kunne ha en slik jobb. Lignede har også skjedd i Hedmark hvor leverandøren opplyser om tilfeller 
hvor det har vært arbeid til kursdeltakerne, men at deltakerne ikke ønsker å jobbe innenfor disse yrkene 
eller ikke ønsker å flytte eller pendle dit jobben er.  

Figur 1: Innhold i kursene med tanke på relevans for arbeidslivet (alle fylker) 

 
Kilde: Oxford Research & BDO 

 
Utover hvilken yrkesspesifikk kompetanse det er behov for, vektlegger Oslo, Akershus og Hedmark 
også hvilken generell kompetanse det er behov for i dagens arbeidsmarked. Eksempelvis tilbyr Oslo 
kurs som handler om normer i arbeidslivet, grunnleggende dataferdigheter eller språkopplæring. 

Prioriterte grupper og deres kursbehov 

Det er en felles forståelse blant ansatte i NAV i de syv fylkene at minoritetsspråklige og personer 
under 30 år er prioriterte målgrupper for AMO. Dette skal i utgangspunktet gjenspeiles i fylkenes 
fokus og kursportefølje, men dette varierer. Flere av fylkene opplyser at minoritetsspråklige utgjør en 
stor del av deres brukergruppe. Hedmark og Oslo tilbyr både yrkesrettede kurs og kurs i styrkede 



AMO i syv norske fylker 
 

13 
 

basisferdigheter for minoritetsspråklige, mens det i Rogaland er hovedvekt på basisferdigheter for 
denne målgruppen. Telemark på sin side opplyser at de har noen få kurs tilpasset minoritetsspråklige, 
men at de i utgangspunktet ønsker at kursene skal være tilgjengelige for alle, og uten spesifikke mål-
grupper.  

Når det gjelder ungdom, har de fleste lokalkontorene egne ungdomsteam som jobber utelukkende 
med denne målgruppen. I Akershus og Hedmark finnes det også egne kurs for denne gruppen hvor 
fokuset i større grad er på karriereveiledning og overgang til utdanning. I Oslo anser NAV behovet 
for tilpassede kurs for ungdom som mindre prekært enn for minoritetsspråklige, ettersom ungdom i 
stor grad kan passe inn i de fleste kurs. Derimot ser NAV Oslo, i likhet med Vest-Agder, et særskilt 
behov for kurs tilpasset psykisk syke ungdom. De opplever at denne brukergruppen har økt betraktelig 
de siste årene og at de har behov for et tilbud som i større grad enn i dag er tilpasset deres alder og 
sykdomsbilde.  

Utover de prioriterte gruppene oppgir NAV Rogaland at høyt utdannede innenfor olje og gass er en 
prioritert målgruppe, men jevnt over finnes det få tilbud for denne brukergruppen, og det eksisterer 
en oppfatning om at disse i større grad skal klare seg selv. I Hedmark oppleves det som vanskelig å 
skulle prioritere ungdom og minoritetsspråklige, da fylket har mange langtidsledig. På bakgrunn av 
dette utgjør lavt utdannede, langtidsledige med helseutfordringer en annen prioritert gruppe. Dette 
har blitt utslagsgivende for hvilke kurs som benyttes i fylke. Selv om fylke har inngått en rekke ram-
meavtaler på formelle kurs, er det i stor grad «lavterskelkurs» rettet mot denne gruppen, som igang-
settes.  

AMO-kurs i lys av andre aktørers tilbud 

Det påpekes av ansatte, både ved lokalkontorene og ved NAV fylke, at en av de største utfordringene 
med AMO-kurs er at mange av kursene ligger tett opp mot tiltak eller kurs som tilbys av andre instan-
ser slik som kommuner, fylkeskommuner og helsevesenet. I lys av dette fremhever de ansatte i NAV 
i Oslo, Akershus og Telemark at det er ønskelig med tettere samarbeid for å sikre et best mulig tilbud. 
De ansatte i NAV i Nordland og Hedmark deler i noen grad denne oppfatningen, mens forholdet 
mellom andre aktørers tilbud og AMO ikke nevnes i intervjuene med NAV i Rogaland og Vest-Agder. 

I Akershus har man startet et samarbeid mellom NAV, introduksjonsprogrammet og voksenopplæ-
ringen for å sikre at NAV kommer raskere på banen der det er behov for dette. Et felleskursopplegg 
for arbeidsledig ungdom og ungdom som deltar på introduksjonsprogrammet er også under planleg-
ging. NAV Oslo på sin side opplever skjæringspunktet mot helsevesenet som utfordrede. Flere veile-
dere ønsker kurs tilrettelagt for deltakere med fysiske og psykiske helseplager, men ønskene ligger til 
tider så tett opptil ordinært helsetilbud at NAV fylke stiller spørsmålstegn ved om dette kan anskaffes 
som AMO-kurs.  

Ansatte i NAV fylke i Telemark, Akershus og Nordland mener et tettere samarbeid med fylkeskom-
munen og det private arbeidsmarkedet er nøkkelen til å få folk i jobb og løsning på det de beskriver 
som en ond sirkel: Arbeidslivet etterspør fagkompetanse. Flere NAV kontor tilbyr kurs som inkluderer 
det teoretiske grunnlaget til fagbrev, men utfordringen oppstår når man skal begynne lærlingtiden. I 
dag er det ikke nok lærlingplasser til å dekke behovet til de ordinære videregående studentene, noe 
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som gjør konkurransen om lærlingplasser hard. Ved å arbeide i fem år kan man opparbeide seg nok 
realkompetanse til å gå opp til fagbrev, men det finnes få jobber for ufaglærte. Dermed havner de som 
ikke får lærlingplass tilbake hos NAV. 

2.2 Anskaffelse og igangsettingen 

Det er NAV fylke som anskaffer og inngår rammeavtaler på AMO-kurs. Hvilke kurs som anskaffes 
baseres i hovedsak på behov i arbeidsmarkedet og innmeldte behov fra lokalkontorene. Det er varia-
sjoner mellom fylkene når det gjelder samarbeidet mellom NAV fylke og lokalkontorene og hvem 
som involveres i anskaffelsesprosessen.  

I samtlige fylker gjennomføres et til to møter i året mellom representanter fra NAV fylke og ledelsen 
ved lokalkontoret, hvor erfaringer fra eksisterende kurs drøftes og eventuelle nye kursbehov fremmes. 
For Oslo er dette hovedkanalen for innspill til anskaffelser. Dette innebærer at veiledernes innspill må 
gå via ledelsen ved lokalkontoret og den enkelte veileder har utover dette liten innflytelse. I Vest-
Agder, Akershus og Rogaland derimot, bidrar veiledere ved lokalkontorene også med faglig innspill 
og utforming av kravspesifikasjonene. Eksempelvis har Akershus en rutine på at det skal involveres 
to veiledere hver gang en kravspesifikasjon utarbeides for å sikre at innholdet er i tråd med veiledernes 
innmeldte behov. 

Den største involveringen på lokalt nivå skjer i Telemark, hvor de lokalt ansatte tiltaksansvarlige ut-
former det faglige innholdet i kravspesifikasjonene, mens NAV fylke kun har ansvar for det juridiske 
rundt anskaffelsen. I motsetning til veilederne i de andre fylkene, deltar de tiltaksansvarlige i Telemark 
også i vurderingen av innkomne tilbud. 

NAV i Nordland, Hedmark og Vest-Agder benytter en regional inndeling som innebærer at AMO-
kursene anskaffes regionvis. For flere av aktørene fremstår inndelingen som lite hensiktsmessig. I 
Vest-Agder ønsker flere at hele Vest-Agder ses under ett når AMO-kursene anskaffes, slik at porte-
føljen i større grad gjenspeiler behovet i de mindre sentrale tjenesteområdene, enn tilfellet er i dag. I 
Hedmark stilles det spørsmåltegn ved manglende evaluering av de regionale AMO-ansvarlige i utfor-
ming av kravspesifikasjoner og vurdering av tilbud.  

Noen fylker melder at de henter inspirasjon fra andre fylkers kravspesifikasjoner, men utover dette er 
det lite samarbeid mellom fylkene i anskaffelsesprosessen. Unntaket er Akershus som forklarer at de 
benytter seg av andre fylkers rammeavtaler for å kjøpe kurs, og er positive til andre fylker som ønsker 
å anskaffe kurs på deres rammeavtaler. 

Det varierer mellom fylkene når det kommer til igangsetting av kurs. I Oslo igangsettes de fleste kur-
sene ved gitte intervaller, mens igangsettingen av kurs i Vest-Agder og Telemark i større grad er på-
virket av budsjettprosessene. I Vest-Agder, for eksempel, kan tilgjengeliggjøring av ekstramidler eller 
et ønske om å få flere brukere raskt i tiltak føre til at NAV velger å gjennomføre AMO-kurs.  

Anskaffelsen av AMO enkeltplass skiller seg fra den tradisjonelle anskaffelsesprosessen ved at lokal-
kontorene anskaffer disse på egenhånd. AMO enkeltplass er et dyrere tiltak enn gruppekurs, men 
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særlig Telemark og Hedmark anser det som et effektivt virkemiddel for å få folk raskt ut i jobb og 
benytter dette i utstrakt grad. 

2.3 Innsøking til kurs 

Det er en omforent forståelse blant veilederne og ansatte i NAV fylke om at det bør være en klar 
sammenheng mellom brukernes behov og kompetansen AMO-kurset skal gi. Forut for innsøkingen 
bør det være en god kartlegging av brukeren, og brukeren skal ha god informasjon om kurset, slik at 
brukeren kan ta et informert valg om å delta på kurset. 

Veilederne etterstreber å følge dette, men lykkes i varierende grad. Veilederne i Akershus forteller om 
grundige kartleggingsprosesser med målet om å finne gode kurs til brukerne. Her råder synet om at 
en god match mellom brukers behov og kursets innhold er essensielt. Et NAV-kontor i Nordland 
beskriver liknende prosesser, hvor brukerens kompetansebehov er avgjørende for kurset brukeren 
deltar på. I Vest-Agder og Rogaland prøver veilederne å finne en god match mellom bruker og kurs, 
men opplever at andre hensyn kan påvirke hvilken bruker som søkes inn på hvilket kurs. Det å få 
brukeren i aktivitet, eller et ønske om å oppnå måltall kan spille inn her. Leverandøren i Hedmark 
sitter med samme inntrykk. Også i Oslo forteller veilederne at målet er å tilby passende kurs for bru-
kerne, men at store brukerporteføljer og liten tid til å sette seg inn i den enkelte brukerens behov kan 
føre til at det ikke er samsvar mellom behov og tilbud. Noen kurs brukes bevisst som avklarende kurs, 
og er tenkt å kompensere for den manglende kartleggingen i forkant. Ambisjonsnivået i disse kursene 
er heller ikke knyttet til overgang til jobb. 

Leverandørene i de fleste fylkene merker seg at det til tider søkes inn brukere som ikke passer til 
kurset. I de fleste fylkene gjennomføres det seleksjonsrunder i noen av kursene, eller i alle kurs, hvor 
det bestemmes hvem som får delta på kurset. Det er særlig i seleksjonsrundene at brukernes ulike 
utgangspunkt merkes, men også i kursene.  

I flere fylker forteller veilederne om utfordringer i innsøkingsprosessen. I Rogaland opplever veile-
derne at plassene fordeles etter førstemann til mølla-prinsippet, noe som gjør at de kan ende opp med å 
søke inn brukere som er tilgjengelige når kursene kunngjøres, fremfor at kursene fylles over tid med 
mer passende brukere. Veilederne etterlyser en ordning hvor kontorene får tildelt et antall plasser de 
kan fylle etter hvert. Dette praktiseres med suksess i Akershus. Her fordeles antall plasser per kurs per 
lokalkontor på forhånd av NAV fylke, og veilederne opplever at de har nok plasser til å møte bruker-
nes behov. Også i Oslo har kontorene en kvote med tildelte plasser, men her opplever veilederne at 
det er for få plasser på kursene. I Oslo er det også en utfordring knyttet til det at veilederne ikke får 
automatisk tilbakemeldinger på om brukerne de har søkt inn har fått plass.  

Hedmark, Nordland og Vest-Agder har en regioninndeling på tiltak, hvor regionene håndterer sine 
egne tiltaksbudsjetter. I Vest-Agder betyr det at brukere fra en region ikke kan gå på AMO-kurs i en 
annen region fordi den andre regionen ville ha måttet betale for det. I Nordland åpner man for at 
brukere kan krysse regionsgrenser. Det er imidlertid praktiske begrensninger knyttet til det, da det er 
lange reiseavstander, og kostnader knyttet til opphold ikke dekkes, forteller et kontor.  
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2.4 Innhold og målsetning  

Veilederne og ansatte i NAV fylke i de syv fylkene er tydelige på at hovedmålet med AMO må være å 
få brukeren i jobb. Dette vises også i kartleggingen hvor 146 av 245 AMO-kurs utelukkende har dette 
som mål, og ytterligere 51 kurs har en målsetning ved siden av overgang til jobb. 

Figur 2: Antall kurs med følgende målsetninger (alle fylker) 

 
Merk at kursene kan ha flere målsetninger 
Kilde: Oxford Research & BDO 

 
Samtidig er det eksempler i alle fylkene på AMO-kurs hvor målet ikke direkte er overgang til jobb. 
Forskjellene mellom fylkene handler primært om hvor mye målsetningen om jobb vektes i forhold til 
andre målsetninger. Oslo, Akershus og Hedmark har gått lengst i å tydeliggjøre de ikke-jobbrelaterte 
målene, og opererer med differensierte kategorier for AMO, hvor det er både kartleggende, kvalifise-
rende og arbeidsformidlende kurs (Oslo) eller lavterskel- og yrkesrelevante kurs (Hedmark). Andre 
fylker, herunder Rogaland, Telemark og Vest-Agder er tydelige på at hovedvekten av AMO-kurs må 
være jobbrelevante kurs, og at kurs med andre målsetninger enn jobb er et supplement. Blant annet 
kan AMO-kurs brukes til å kartlegge brukeren, eller være et alternativ til oppfølging. I noen få tilfeller 
kan imidlertid deltakere være i kurs uten at dette oppleves som hensiktsmessig fra leverandørens stå-
sted. Her opplever leverandøren at brukeren trenger et annet tilbud eller annen bistand forut for kurset 
for å fult ut kunne nyttiggjøre seg av kurset. Leverandøren opplever imidlertid at NAV mangler et 
alternativt tilbud til brukeren, og at NAV derfor ber leverandøren om å beholde brukeren i kurset. 
Tanken er da at brukeren trenger en plass å være og faste rutiner, og at brukeren kan få dette gjennom 
kurset, forteller leverandøren.  

Noen fylker er tydeligere enn andre på at AMO må bidra til varig ansettelse. Eksempelvis forteller en 
veileder i Rogaland at kursene bør ha et innhold som kan være relevant også for senere jobber, helst 
en form for formell kompetanse. En annen veileder sammenlikner AMO med en dyr operasjon, frem-
for en paracet som gir smertelindring, men som ikke løser det underliggende problemet.  
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I alle fylkene er det klare sammenhenger mellom type kurs som tilbys, målsetningen for kurset og 
innholdet; med andre ord har kurs med en ambisjon om overgang til arbeid mye jobbrelevant innhold, 
mens kursene der målet er å styrke deltakernes basisferdigheter, har norskundervisning og samfunns-
kunnskap. Dette gjenspeiles både i kartleggingen og i intervjuene.  

Videre ser alle fylkene AMO i sammenheng med andre verktøy i NAV. Som nevnt kan AMO brukes 
som kartlegging eller oppfølging, eller arbeidspraksis. I noen tilfeller vedgår informantene også at det 
kan være overlapp mellom AMO-kurs og jobbklubb, noe datamaterialet til kartleggingen også har 
vist2. Imidlertid handler forholdet mellom AMO og andre verktøy som regel om kjeding av tiltak. 
Veilederne i de fleste fylkene beskriver kombinasjonen av avklaring eller kartlegging, AMO-kurs og 
deretter lønnstilskudd som en typisk kjede. Forskjellene mellom fylkene ligger i hvorvidt det ligger en 
bevisst strategi bak. I Oslo, for eksempel, er det uttalt at det å få brukeren i jobb ofte er en prosess 
hvor ulike AMO-kurs som vil styrke den enkeltes mulighet for arbeid, inngår. På bakgrunn av dette 
anskaffes kurs med ulike målsetninger og innhold. Veiledere i andre fylker derimot opplever kjeding 
som noe som oppstår på individuelt plan. 

2.5 Vurdering av kvalitet og resultater og rapportering fra kursene  

Vurdering av hva som er god kvalitet på et AMO-kurs baserer seg på to dimensjoner, prosess og trekk 
ved kursene på den ene siden, og resultater fra kursene på den annen side. I de fleste tilfellene har 
NAV fylke en klar formening om at kvaliteten på kursene et tett knyttet til resultatet, med særlig fokus 
på overgang til arbeid. I Oslo, Vest-Agder og i Rogaland er dette tonet noe ned. For eksempel trekker 
man i NAV Rogaland frem at det at brukerne sitter igjen med arbeidsrelevant kompetanse, som et bra 
resultat.  

NAV Vest-Agder og Rogaland ser, til forskjell fra de andre fylkeskontorene, også på trekk ved kursene. 
I Vest-Agder understreker NAV fylke at god kvalitet på AMO-kurs viser seg i at kurset bygger på en 
god kravspesifikasjon, og at kurset blir gjennomført i tråd med den. Både NAV Vest-Agder og NAV 
Rogaland mener i tillegg at høy relevans for både brukeren og for kompetansen som etterspørres i 
arbeidsmarkedet, er en indikator på kvalitet.  

Fra samtlige av NAV-kontorenes ståsted, er resultater knyttet til overgang til arbeid et tegn på god 
kvalitet på kursene, men i mange situasjoner er dette ikke en relevant målsetning. Veilederne er tydelige 
på at økt motivasjon og det å ha kommet nærmere arbeidslivet også kan være gode resultater. 

Deltakerne vektlegger både resultater og prosessen. Både overgang til jobb, praksisplass og en følelse 
av stille sterkere i konkurransen om arbeidsplasser, men også flinke lærere og høy faglig kompetanse 
nevnes av de intervjuede deltakerne.  

Rapporteringen fra kursene er nokså lik mellom fylkene; leverandørene sender rapporterer på resulta-
ter og fullføring til NAV fylke, mens NAV-kontorene mottar utviklingsrapporter om de enkelte del-
takerne. Det er også en del dialog mellom leverandøren og NAV fylke og NAV-kontorene underveis, 

                                                 
2 Flere fylker oversendte kravspesifikasjoner for jobbklubb sammen med kravspesifikasjoner for AMO-kurs, og noen fylker sendte 

kravspesifikasjoner som har AMO i tittelen, men som likner sterkt på jobbklubb. 
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men lite mellom NAV-kontoret og deltakeren. Ingen av deltakerne vi snakket med hadde blitt kon-
taktet av sin veileder underveis i kurset. 

Dette vises også i kartleggingen, hvor det stilles krav til de fleste kursene om rapportering på deltaker-
nes fullføring, personlige utvikling og overgang til jobb (eventuelt praksis, utdanning eller annet) etter 
endt kurs.  

Figur 3: Rapporteringskrav i kursene (alle fylker) 

 
Merk at kurs kan inneholde flere rapporteringskrav 
Kilde: Oxford Research & BDO 

 
Forskjellene mellom fylkene ligger i hvordan denne informasjonen brukes. Mens NAV Oslo, NAV 
Akershus og NAV Telemark bruker statistikk om kursene og overgangsrapportene aktivt i kvalitets-
sikringen, styringen og i den videre anskaffelsen, forteller Hedmark om at de ikke har mekanismer for 
å systematisere denne kunnskapen. Det er imidlertid en konsensus blant informanter fra NAV fylke, 
NAV-kontorer og leverandører om at resultater er vanskelig å måle når målsetningen ikke er overgang 
til jobb. Ifølge en leverandør fra Oslo løses dette ved at leverandørene i rapporteringen til NAV selv 
setter kriteriene for hva som er god kvalitet på kurset ettersom leverandøren, basert på valgfri metode, 
kartlegger deltakernes utgangspunkt og fremgang ved kursets slutt, og rapporterer dette til NAV.  

Det er forskjeller i veiledernes uttrykte informasjonsbehov. Mens veilederne i for eksempel Oslo 
gjerne skulle sett noe statistikk, forteller veilederne i både Akershus og Nordland at de får den nød-
vendige kunnskapen gjennom uformelle kanaler, enten i dialog med NAV fylke, eller når brukeren 
møter opp på NAV-kontoret. Hva gjelder rapportering på de enkelte deltakerne, forteller de fleste 
veilederne at utviklingsrapportene brukes, og at de er nyttige verktøy i det videre arbeidet med bruke-
ren, om nødvendig. 

2.6 Oppsummerende refleksjoner 

Basert på kartleggingsstudien og den omfattende intervjuundersøkelsen, sitter prosjektteamet igjen 
med noen refleksjoner som vi anser kan være nyttige for NAV i det videre arbeidet med AMO. Vi 
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understreker at disse refleksjonene i ulike grad er knyttet til empirien og videre at empirien ikke gir et 
fullstendig bilde av AMO. 

AMO er ikke AMO 

Kartleggingen og intervjuundersøkelsene viser at AMO som virkemiddel fremstår ulikt i de ulike fyl-
kene. Langt på vei kan man si at det overordnede bildet på AMO er det samme på tvers av geografi, 
men en rekke nyanser er å finne mellom de ulike fylkene. Blant annet defineres og brukes AMO noe 
ulikt mellom de ulike fylkene og mellom de ulike NAV-kontorene. Forskjellene gjelder både innhold, 
målgruppe og målsetningen med AMO-kursene. Dette i seg selv er ikke problematisk; ulike arbeids-
markedsbehov og derav ulike brukere med forskjellige behov, gjør at AMO bør og skal utarte seg noe 
ulikt. Samtidig viser de ulike fylkeskapitlene at hva man som bruker får tilbud om, og hvordan man 
følges opp, kan variere avhengig av hvor i landet man bor. 

Fleksibelt tiltak eller sekkepost? 

Videre fremstår AMO på den ene siden som et veldig fleksibelt tiltak; Det rommer mange ulike bru-
kere med ulike behov, og funnene viser at det tas i bruk i svært mange ulike tilfeller. På den måten 
fremstår AMO som et bra og allsidig virkemiddel. På den annen side betyr dette også at AMO er et 
tiltak som i liten grad er eksklusivt; Det er med andre ord så bredt definert og brukt, at det er få tilfeller 
hvor man ikke kan finne det legitimt å bruke AMO.  

Fokus på relevans 

AMO er knyttet til det lokale, regionale nasjonale og arbeidsmarkedet. Hvordan fylkene arbeider med 
å sikre at AMO til enhver tid er relevant for arbeidsmarkedet, varierer. Imidlertid er et gjennomgående 
trekk at AMO som tiltak ikke kan møte raskt endrede behov i arbeidsmarkedet. Anskaffelsesprosedy-
rene tar blant annet lang tid. Det stiller høye krav til lokalkontorene og NAV fylke, da man tvinges til 
å antesipere fremtidige behov i arbeidsmarkedet for å sikre AMO-kursenes relevans.  

God sammenheng mellom målsetninger og innhold 

I alle fylkene er det klare sammenhenger mellom type kurs som tilbys, målsetningen for kurset og 
innholdet, samt målgruppen for kurset. Med andre ord har kurs med en ambisjon om overgang til 
arbeid mye jobbrelevant innhold, mens kursene der målet er å styrke deltakernes basisferdigheter, har 
norskundervisning og samfunnskunnskap. Dette gjenspeiles både i kartleggingen og i intervjuene. 
Dette er kanskje ett av de klareste fellestrekkene ved AMO på tvers av fylkene i denne studien. 

Samarbeid, erfaringsoverføring og læring 

Det er variasjoner mellom fylkene når det gjelder samarbeidet mellom NAV fylke og lokalkontorene 
og hvem som involveres i anskaffelsesprosessen. Vi ser et potensial for læring og erfaringsoverføring 
på tvers av fylkene – både i arbeidet med AMO som virkemiddel på strategisk nivå, men også konkret 
i anskaffelsesprosessen. Leverandørene tilbyr kursene sine i flere fylker, og tar med seg erfaringer og 
referanser fra andre fylker. Det er nærliggende at også NAV fylke ser utover fylkesgrensene. 
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3. Hovedfunn i intervjuundersøkelse 

Basert på kartleggingen, er følgende fylker valgt ut for intervjuundersøkelsen: 

 Oslo 

 Akershus 

 Hedmark 

 Telemark 

 Vest-Agder 

 Rogaland 

 Nordland 

I hvert fylke er det intervjuet representanter fra NAV fylke, veiledere fra ett eller flere lokale NAV-
kontorer, representanter for en leverandør av AMO-kurs og deltakere fra ett eller flere kurs. 

Vi vil i det følgende presentere fylkesvise funn på hvert av de overordnede temaene som har inngått i 
intervjuene; 

 Tilpasning til arbeidsmarked og ulike grupper i samfunnet 

 Anskaffelse og igangsettingen 

 Innsøking til kurs 

 Innhold og målsetning 

 Vurdering av kvalitet og resultater og rapportering fra kursene 

På grunn av fylkenes ulikheter og de mange nyansene i bruken av AMO, er det noe variasjon i hvilke 
forhold og konkrete elementer som er vektlagt i intervjuene i de ulike fylkene. Dette illustrerer imid-
lertid formålet med dette oppdraget; nemlig å frembringe en bedre oversikt og kunnskap om innret-
ning og innhold i arbeidsmarkedsopplæringen gitt i regi av NAV. 

3.1 Oslo 

Oslo er det største fylket i Norge målt i antall innbyggere og er på bakgrunn av dette et naturlig valg 
for fase to av prosjektet.  

Under kartleggingen fremkom det også at Oslo er det fylke som hadde flest ulike AMO-kurs i 2015. I 
denne kartleggingen fremkom det videre at Oslo har en variert kursportefølje. Det finnes både kurs 
som skal bidra til styrkede basisferdigheter eller overgang til andre tiltak, samt kurs som skal gi spesi-
fikk eller formell yrkesrettet kompetanse. Videre finner vi at Oslo har et kurs for nesten hver eneste 
målgruppe i kartleggingen. Unntakene er brukere under 19 år (som overlapper med kategorien Ung-
dom) og brukere med levekårsproblemer. I tillegg finner vi flere kurs som ikke har en klart definert 
målgruppe, eller som har en veldig spesialisert målgruppe som faller inn under restkategorien «Annet».  
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Figur 4: Variasjon i målgrupper i kursene (Oslo) 

Merk at kurs kan ha flere målgrupper 
Kilde: Oxford Research & BDO 

 

Hovedvekten av arbeidet med arbeidsmarkedsopplæringen i NAV Oslo skjer på fylkesnivå. Det er 
tiltaksenheten i NAV fylke som utformer kravspesifikasjoner, anskaffer AMO-kurs og som følger opp 
leverandørene i kontraktsperioden. Det er også de som avgjør hvilke brukere som får plass på enkelt-
kurs. Dette skjer etter at en Controller har gjennomgått og prioritert søknadene send inn av veilederne 
ved de enkelte kontorene, på vegne av sin bruker. 

3.1.1 Tilpasning til arbeidsmarked og ulike grupper i samfunnet  

Tilpasning til arbeidsmarkedssituasjonen 

NAV fylke opplyser at de har tett dialog med ledere ved de lokale NAV kontorene om hvilke behov 
de ser i markedet. De opplyser videre at de samarbeider med en rekke bedrifter og kursleverandører 
for å sikre relevans i kursene. NAV fylke beskriver samarbeidet med bedriftene som godt da bedriftene 
selv spiller inn behov for arbeidskraft og forslag til kurs. Videre trekker NAV fylke frem at de har 
etablert et samarbeid med interesseorganisasjonen NHO Transport i lys av det økende behovet for 
yrkessjåfører.  

At kusene er tilpasset den regionale arbeidsmarkedssituasjonen sikres videre gjennom at det i kravspe-
sifikasjonene stilles krav om at alle kurstilbydere skal ha et bredt nettverk i det regionale arbeidsmar-
kedet. Leverandøren vi har hatt samtale med opplyste at de har etablert kontakter innenfor de fleste 
bransjer og har god dialog med aktørene i markedet når det gjelder behov og etterspørsel.  

I tillegg til å fokusere på hvilken yrkesspesifikk kompetanse regionen trenger, vektlegger NAV fylke 
ved anskaffelser av kurs at kurstilbudet også skal gjenspeile hvilken generell kompetanse det er behov 
for i dagens arbeidsmarked. Det tilbys for eksempel grunnleggende dataferdigheter og språkopplæring. 

Veilederne opplever kurstilbudet som tilpasset arbeidsmarkedet, men opplever sjeldent at det intro-
duseres helt nye kurs og at NAV til tider er trege til å imøtekomme nye trender og behov. Dette 
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forklares med iboende treghet i systemet med rammeavtaler og regler for offentlige anskaffelser. I 
noen tilfeller løses dette gjennom bruk av AMO enkeltplass. 

Samtlige av deltakerne på prosjektsstyringskurset opplevde kurset som relevant for dagens arbeids-
marked, men mener at dagens kurstilbud for personer med høyere utdanning ikke dekker behovet i 
markedet.  

Leverandøren fremhever at de aller fleste som deltar på kurs er motiverte for å komme i arbeid, men 
at flere av dem kunne vært bedre forberedt på behovet og kravene som er i arbeidsmarkedet. Leve-
randøren opplever at svært mange har urealistiske forventinger til hvilke jobber det er mulig å få uten 
utdanning og med begrensede norskferdigheter. Leverandøren har også erfart at det ikke er gjort til-
strekkelige avklaringer av hvor gjennomførbart det er for enkelte å utøve yrkene de forbereder seg til 
gjennom kursene. Eksempler som ble nevnt er kvinner som har deltatt på et kursløp på vei mot å bli 
barnehageassistent, aldri kan begynne å jobbe fordi deres religion gjør det umulig for dem å håndhilse 
på fedre som henter i barnehagen, eller håndtere mat som inneholder svin. Fra leverandørens ståsted 
er dette ting som burde vært undersøkt av NAV i utgangspunktet.  

En tredje utfordring som leverandøren opplever er at noen deltakere ikke ser ut til å ha et ønske om 
å begynne å arbeide. Leverandørens erfaring er at deltakerne som opplever at det lønner seg å la være 
å jobbe, ikke aktivt går inn for å finne arbeid.  

Prioriterte grupper og deres kursbehov 

Basert på samtalene med våre informanter tyder det på at det er personer med lav utdanning, komp-
lekse livssituasjoner og som står langt unna arbeidslivet som i praksis utgjør målgruppen for AMO-
kurs. Utover dette, trekkes ungdom og minoritetsspråklige frem som prioriterte grupper.  

Ved flere kontorer er det opprettet egne ungdomskontakter. Disse rapporter at målet ved kursdelta-
kelse for ungdom er arbeid eller utdanning, men at ungdom ofte er usikker på hva som passer for dem 
og flere har sosiale utfordringer. I lys av dette er kurs som inneholder karriereveiledning og praksis 
relevante for denne gruppen.  

Når det gjelder minoritetsspråklige, fremheves disse av samtlige som den gruppen med det mest pre-
kære kurs-behovet. Kursbehovet dreier seg i hovedsak om prosessorienterte kurs med tettere oppføl-
ging og fokus på norskopplæring, basisferdigheter og samfunnsorientering. Særlig påpeker informan-
tene at det er et økende behov for mer norskopplæring. Veilederne fremhever at mange av brukerne 
de er i kontakt ikke lenger har rett til norskopplæring gjennom Kompetanse Norge og har heller ikke 
råd til å ta norskkurs på egen hånd. Flere av AMO-kursene har norskopplæring som en del av oppleg-
get, men dette dreier seg i hovedsak om yrkesrettet norsk og ikke formell opplæring til å bestå språk-
prøve nivå B1 som er et minimumskrav i en rekke yrker. Både leverandør og veiledere fremhever 
norskopplæring og samfunnsorientering i kombinasjon med arbeidspraksis som en god løsning3Det 
påpekes av veilederne ved kontorene at mange, og spesielt innenfor de to prioriterte gruppene, har 
flere utfordringer enn det som fremkommer ved første møte. I lys av dette etterlyser de flere kurs med 

                                                 
3 Regelverket for norskopplæring er endret etter at disse kursene ble anskaffet.  
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tett oppfølging og kompetanse på psykisk helse. Et annet tilbud veilederne savner er kurs med real-
kompetansevurdering og påfølgende fagbrev ettersom det er et økende krav om fagbrev fra arbeids-
givere. I tillegg møter veilederne mange, og da særlig utenlandske, som har mange års erfaring innenfor 
et fagfelt, men som ikke får uttelling for denne erfaringen. 

AMO-kurs i lys av andre aktørers tilbud 

De ansatte ved både NAV fylke og ved lokalkontorene påpeker at en av de største utfordringene med 
AMO-kurs er at mange av kursene grenser mot tiltak eller kurs som tilbys av andre instanser. Særlig 
påpeker de skjæringspunktene mot introduksjonsprogrammet, voksenopplæring og skolevesenet. Re-
gelen er at de som har krav på opplæring fra disse instansene ikke har krav på lignende opplegg gjen-
nom NAV, men veilederne rapporterer om at deltakere med rettigheter andre steder også deltar på 
AMO-kurs. Et annet skjæringspunkt som fremheves er mot helsevesenet. De ansatte i NAV fylke 
informer om at det fra veilederne etterlyses kurs i sinnemestring, personlig helse og kurs tilrettelagt 
for brukere med psykiske utfordringer. I lys av dette må de jevnlig ta diskusjoner på hva som faller 
under AMO paraplyen og ikke. 

3.1.2 Anskaffelse og igangsettingen 

Anskaffelsen av kurs i Oslo beskrives som en rutinebasert prosess som har funnet sin form over tid. 
Det er ansatte ved NAV fylke som er ansvarlig for selve anskaffelsen, men hva som skal an-skaffes 
diskuteres med representanter fra de lokale NAV-kontorene. To ganger i året gjennomføres det møter 
mellom tiltaksenheten i NAV fylke og lederne ved hvert av fylkets 15 kontorer. Her diskuteres kurs-
porteføljen det siste året, formidlingsstatistikk for de ulike kursene samt behov for kurs de kommende 
seks månedene.  

Behovet for kurs, både i omfang og for hvilken målgruppe, beskrives som varierende mellom de ulike 
kontorene, noe som igjen reflekteres i den totale kursporteføljen til fylket. Det tilbyes kurs for alle 
brukergrupper, men det varierer hvor kursene tilbys. Noen kurs tilbys over hele fylket, andre kun i 
spesifikk områder. Dersom behov melder seg i et område som opprinnelig ikke tilbyr dette kurset, 
meddeler veileder behov til NAV fylket som koordiner med leverandør for å imøte-komme dette.  

Ettersom det er inngått rammeavtaler som i utgangspunktet skal dekke behovet i Oslo kjøpes det i 
liten grad inn enkeltplasser. I de tilfellene dette forekommer, kjøpes disse inn direkte av veiledere ved 
kontorene. De ansatte i NAV fylke opplyser at kjøp av enkeltplasser er dyrere enn gruppeplasser og 
at det derfor jevnlig diskuteres om det kunne vært anskaffet gruppekurs for disse behovene i stedet.  

I gjennomsnitt er det åtte til ti tilbydere som konkurrerer om rammeavtalene i Oslo. Når det lyses ut 
rammeavtaler med et stort spenn, både i omfang og type kurs, kan det være opp mot 30 tilbyde-re. Vi 
opplyses om at det settes mange krav til innhold, gjennomføring og rapportering i kravspesifikasjo-
nene, men at det samtidig gis rom for leverandørene til å komme med egne ideer. Leverand-øren vi 
snakket med opplever anskaffelsesprosessen som ryddig, men at prioriteringene og ønskene fra NAV 
sentralt varierer fra år til år. Leverandøren forklarer at flere av kravspesifikasjonene frem-står som et 
produkt av at flere ulike bidragsytere har kommet med sine innspill og at kravene på grunn av dette til 
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tider fremstår som selvmotsigende. Kursleverandør understreker derimot at dia-logen med NAV fylke 
underveis i rammeavtalen er svært god og at det gis mulighet for å gjøre nødvendige justeringer. 

Gitt fylkets størrelse og variasjonen i brukergruppene, beskrives behov for kurs som relativt kon-stant. 
I lys av dette igangsettes kurs på jevnlig basis, men det varierer hvor ofte enkeltkurs igangsettes. Noen 
kurs starter opp hver tredje måned, dette gjelder særlig kurs som skal styrke basisferdigheter, gi økt 
motivasjon og arbeidspraksis. Kurs med en faglig, yrkesrettet profil som for eksempel helsefagarbei-
der, går ofte over lengere perioder og startes derfor opp sjeldnere. 

3.1.3 Innsøking til kurs 

Samtlige av deltakerne vi har snakket med hadde selv foreslått kurs og deretter blitt søkt inn på kurset 
av sin veileder. Veilederne ved kontorene opplyser at de så langt som mulig legger bruker-nes egne 
ønsker til grunn for kursdeltakelse. Utover dette foreslår de kurs basert på brukerens bak-grunn og 
behov. I noen tilfeller må veiledere også virkelighetsorientere brukerne om hva som er mulig basert 
på deres situasjon og få hjelp til å finne det riktige kurset. Veilederne vi snakket med, forklarer at de 
har omkring 150-200 brukere i sin portefølje og at de har ofte har begrenset med tid og få verktøy til 
å gjøre en grundig kartlegging av den enkeltes behov, ønsker og ferdigheter. Enkelte veiledere mener 
derfor at det hender at brukere søkes inn på kurs uten at det har blitt gjort tilstrekkelig vurdering av 
hvor egnet kurset er for brukeren. 

Når det er bestemt hvilke kurs den enkelte bruker skal delta på, søker den enkelte veileder inn ved-
kommende til kurset uavhengig av de andre veilederne på sitt kontor. En controller går deretter igjen-
nom søknadene og gjør prioriteringer på vegne av lokalkontoret. Hvem som til slutt får plass på kurset 
avgjøres av de ansatte ved tiltaksenheten i NAV fylke. Disse kaller også inn brukerne som får kurs-
plass. Det gis ingen automatisk beskjed til veilederne om hvorvidt deres innsøkte brukere har fått plass 
eller ikke. Det eksisterer heller ingen automatisk venteliste, så veilederne må søke inn den enkelte 
bruker på nytt ved neste oppstart dersom brukeren ikke får plass.  

NAV fylke fordeler på forhånd antall plasser på kursene per kontor. Veilederne ved kontorene gir 
utrykk for at de får for få plasser på kurs de benytter ofte. For dem fremstår det som at fordelingen 
av kursplasser gjøres utelukkende basert på kontorets størrelse og i for liten grad på bakgrunn av 
behovet til det enkelte kontor. De påpeker at kursbehovet i bydelene er svært ulikt. Derimot opp-lever 
de at det er lav terskel for å ta en telefon til Controller for å synliggjøre behovet til deres brukere 
ytterligere. De har forståelse for at dersom mange benytter seg av denne muligheten vil dette ha en 
mindre effekt ettersom Controller da vil få dobbelt opp av opplysninger på den enkelte.  

Veilederne opplyser også at de opplever det som tungvint å selv måtte finne ut om deres brukere fikk 
kursplass eller ikke, for å så søke inn dem som fikk avslag på nytt ved neste kursoppstart. I lys av dette 
ytrer de ønske om automatiske tilbakemeldinger på utfallet av brukernes søknader og en venteliste-
ordning for dem som ikke fikk kursplass. 
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3.1.4 Innhold og målsetning 

Sammenheng mellom målgruppe, målsetning og innhold 

Samtlige av aktører vi snakket med i Oslo mener det er en klar sammenheng mellom kursets målset-
ning og kursets innhold. Dette gjenspeiles i måten de ansatte i NAV i Oslo skiller mellom avklarende, 
kvalifiserende og formidlende AMO-kurs. Avklarende kurs skal kartlegge og styrke den enkeltes kom-
petanse, behov og muligheter. Disse kursene omtales ofte som myke kurs og består typisk av sam-
funnsorientering, opplæring i basisferdigheter og arbeidstrening kombinert med kartlegging og fokus 
på mestring og motivasjon. De kvalifiserende kursene skal øke den enkeltes sjanse for arbeid for ek-
sempel gjennom et fagspesifikk kurs med arbeidspraksis og jobbsøking. Formidlingsklare kurs er rettet 
mot dem som anses som klare til å gå direkte ut i jobb. Disse kursene er ofte kortere med hovedfokus 
på jobbsøkeaktiviteter. Det understrekes at de ulike kursene har ulike målgrupper og innhold, og føl-
gelig at direkte overgang til jobb ikke er målsetningen i alle kurs.  

Leverandøren vi snakket med opplever at NAV i større grad ser veien til arbeid som en prosess som 
går over lenger tid, inkluderer flere tiltak og hvor det ultimate målet er fast jobb. Leverandøren viser 
til eksempler hvor kursdeltakere har blitt bedt av sin veileder om å takke nei til vikariater eller deltids-
stillinger til fordel for et annet opplegg i regi av NAV rettet mot langvarig, fast ansettelse.  

Leverandøren opplever også at AMO-kurs i økende grad brukes til kartlegging av den enkelte bruker 
uavhengig av om dette er formålet med kurset eller en del av kursets innhold. Det fremstår for leve-
randøren som brukere sendes på kurs hvor det er usikkert om de er i målgruppen for at rapporten 
kursleverandøren utarbeider på den enkelte skal gi NAV veilederen den enkeltes ferdigheter og videre 
behov. Det bekreftes av veilederne at dette til tider er tilfellet, da de har begrenset tid til kartlegging 
av den enkelte.  

Deltakerne vi snakket med beskriver innholdet i kurset som en god balanse mellom faglige foreles-
ninger, jobbsøkeraktiviteter og arbeid på egenhånd/i gruppe. Totalt sett beskrives kurset som tilpasset 
personer med høyere utdanning og et sterkt ønske om å komme raskt tilbake i arbeid.  

Bruk av AMO-kurs som del av en tiltakskjede 

Over de siste årene har det fra sentralt hold i NAV Oslo blitt et økt fokus på at overgang til arbeid er 
en prosess som kan inkludere flere tiltak. I lys av dette bruker veilederne bevisst AMO-kurs som en 
del av en lenger tiltakskjede hvor man for eksempel først gjennomfører et avklaringskurs, så et kvali-
fiseringskurs og til sist et formidlingskurs. Hva gjelder hvordan AMO-kurs brukes sammen med andre 
tiltak, beskrives en typisk tiltakskjede som kartlegging av arbeidsevne, kvalifiserende og/eller formid-
lene AMO-kurs med praksis etterfulgt av lønnstilskudd. 
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3.1.5 Vurdering av kvalitet og resultater, og rapportering fra kursene 

Aktørenes vurderinger av kvalitet og resultater 

Det fremkommer av intervjuene med både de ansatte ved NAV fylke og ved lokalkontorene at hva 
som anses som et godt resultat må ses i relasjon til kursets målgruppe, innhold og målsetning. Overgang 
til arbeid vil alltid være det ideelle kursmålet, men det fremheves at det nødvendigvis ikke er slik at lav 
overgang til arbeid er lik et dårlig kurs. For et avklarende AMO-kurs vil for eksempel det at deltakeren 
har fått tett oppfølging, økt motivasjon og personlig utbytte være et godt resultat. Oppsummert besk-
river de kurs om vellykket dersom deltakerne er nærmer jobb ved kursets slutt, enn ved kursets start. 

I sin vurdering av kursets kvalitet vektla samtlige av deltakerne kursledernes og gjesteforeleseres faglige 
kompetanse og evne til å engasjere. Samtlige trekker også frem at kurset resulterer i studiepoeng og 
sertifisering som utslagsgivende for mulighetene for jobb i etterkant av kurset. 

Rapportering og evaluering av kurs 

Alle kursleverandører skal rapportere på fullføringsgrad og formidling til arbeid. Det skal rapporteres 
på hvor mange som er i jobb direkte etter kurs og ved gitte tidsrom etter avsluttet kurs.  

De ansatte i NAV fylke informerer om at det er vanskelig å sette et overordnet mål på effekten fra 
kurs som ikke har målsetning om direkte overgang til arbeid. Derfor skal leverandøren gi utfyllende 
rapporter på den enkelte deltaker til deres veileder som veilederen kan bruke i den videre oppføl-
gingen. Utover dette skal leverandøren gi en overordnet evaluering av gjennomføringen og nyttever-
dien av kurset. For kurs som arrangeres jevnlig skal leverandør også levere en halvårsrapport hvor 
samlet statistikk og rom for forbedringer skal inkluderes. 

Alle rapporter og evalueringer sendes til NAV fylke som igjen utarbeider statistikk over det enkelte 
kurs formidlingsevne. De ansatte i NAV fylke informerer om at denne presenteres i halvårlige møter 
med ledelsen ved lokalkontorene, derimot når ikke statistikken alltid ut til veilederne. Samtlige av vei-
lederne etterlyser overordnet statistikk på kursenes resultater.  

Deltakerne vi snakket med informerer om at det var lav terskel for å gi løpende tilbakemeldinger til 
kursarrangør, i tillegg til en anonym undersøkelse hvor man kunne gi tilbakemeldinger. Ingen av del-
takerne har gitt tilbakemeldinger direkte til NAV underveis i kurset. Kun en av deltakerne har hatt 
kontakt med NAV underveis, men dette var på deltakers eget initiativ. Veilederne vi snakket med 
forklarte at de sjeldent har tid til å følge opp dem som deltar på kurs. 

Leverandøren vi var i kontakt med uttrykte noe skepsis til dagens rapporterings og evalueringsord-
ninger da disse oppleves som lite standardisert. Leverandørene skal, basert på valgfri metode, måle 
deltakernes utgangspunkt og fremgang. Leverandøren frykter at dette muliggjør feilrapporteringer. 



AMO i syv norske fylker 
 

27 
 
 

3.2 Akershus 

Under kartleggingen i fase en fremkom det at NAV Akershus med sine 23 kurs har en av landets 
største kursporteføljer, men at den består av en lavere andel av kurs som inneholder fagteori enn 
gjennomsnittet blant fylkene Under halvparten av kursene i Akershus inneholder fagteori, sammen-
liknet med to tredjedeler på landsbasis. 

Akershus har mange kurs hvor målet er overgang til jobb, samtidig som ingen kurs har mål om å styrke 
basisferdigheter (se figur 5). I kartleggingen fremkom det også at en stor andel av kursene har en 
sammensatt målsetning som for eksempel overgang til jobb, tiltak eller utdanning. De finnes også kurs 
hvor det er målsetning om å sikre riktige holdninger eller personlig utvikling for deltakerne, noe som 
gjenspeiles i den relativt store andelen kurs som har arbeidsrettet og personlig innhold. På bakgrunn 
av dette ble Akershus valgt ut til videre analyse i fase to. 

Figur 5: Målsetningen med kursene (Akershus) 

Merk at kurs kan ha flere målsetninger 
Kilde: Oxford Research & BDO  

 

Arbeidet med arbeidsmarkedsopplæringskurs foregår både på fylkes- og lokalnivå i NAV Akershus. 
Kravspesifikasjonene utarbeides i samarbeid mellom ansatte ved tiltaksenheten i NAV fylke og to 
veiledere fra lokalkontorene. Anskaffelsen av kurs og oppfølgingen av leverandørene i kontraktspe-
rioden er det tiltaksenheten i NAV fylke som er ansvarlig for. Det er også de som avgjør hvilke brukere 
som får plass på enkeltkurs. Dette skjer etter at en Controller har gått igjennom og prioritert søknadene 
send inn av veilederne ved de enkelte kontorene 

3.2.1 Tilpasning til arbeidsmarked og ulike grupper i samfunnet  

3.2.1.1 Tilpasning til arbeidsmarkedssituasjonen 

De ansatte ved NAV fylke informerer om at det ble igangsatt et større arbeid rundt anskaffelse og 
igangsetting av AMO-kurs for et par år tilbake. I forkant av dette hadde mangfoldet og antall kurs blitt 
så stort at veilederne ved kontorene slet med å skille kursene fra hverandre og flere kurs var i praksis 
kun aktivitetstilbud. I dette arbeidet ble det kuttet mange fagkurs da disse ikke førte til jobb grunnet 
lite behov for denne kompetansen i det regionale arbeidsmarkedet. Dette gjaldt blant annet kontor og 
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regnskapskurs samt yrkessjåførkurs. Med bakgrunn i dette, fremhever de ansatte ved NAV fylke at 
mulighet for arbeid i etterkant skal være sentralt i alle dagens kurs.  

På den andre siden, påpeker samtlige av veilederen ved kontorene at det over en periode forsvant 
mange yrkesrettede kurs, og at de anser det som positivt at det nå arrangeres flere slike kurs. Utover 
dagens tilbud, opplever veilederne et ønske fra sine brukere om kortere kompetasegivene kurs for å 
komme raskere ut i arbeid. I lys av dette ønsker veilederne et fagkurs på to til tre måneder innenfor 
renhold som inneholder praksis og som resulterer i et kompetansebevis. Veilederne mener at mange 
brukere kunne tenkt seg dette kurset og at det er et behov i markedet for flere faglærte renholdere. 

Utover dialogen med kontorene omkring hvilke behov de ser i sitt nærområde og hos sine brukere, 
har NAV Akershus et eget markedsteam som jobber tett på leverandører for å se om det finnes behov 
i markedet som tilsier at det burde vært et kurstilbud knyttet til dette behovet.  

Leverandøren informer om at de også har et markedsteam som jobber med å inngå avtaler med ulike 
firmaer og bransjeorganisasjoner om sertifiseringer og praksisplasser. Leverandøren trekker frem av-
talen med NHO om å sertifisere deltakerne som deltar på kurs i Toll og logistikk hos dem, som et 
resultat av dette arbeidet. Videre forklarer leverandøren at de grunnet sitt brede nettverk har anledning 
til å imøtekomme de fleste kursdeltakernes ønske om praksisplass. Derimot, ser de lite til behovet i 
arbeidsmarked når det gjelder praksisplassplassering.  

De ansatte ved NAV fylke informerer om at da nedgangstidene i olje og gass sektoren meldte seg, 
kom det også et økt behov for omskolering for høyt utdannende. I denne fasen ble det opprettet 
dialog med en rekke firmaer i bransjen og flere av disse søkte NAV om omstillingsmidler for sine 
ansatte. I lys av dette ble behovet for å opprette nye AMO kurs tilpasset denne gruppen redusert heller 
enn realisert. 

Begge deltakerne vi snakket med var i en omskoleringssituasjon. En fikk bistand fra NAV til å finne 
veien videre og behov i markedet, mens den andre hadde selv sett et behov innenfor helse og omsorg. 
Begge beskriver kurset Helsefagarbeider som svært relevant for å få jobb i fylket. 

3.2.1.2 Prioriterte grupper og deres kursbehov 

De ansatte ved NAV Akershus er tydelige på at ungdom og innvandrere fra utenfor EØS er deres 
prioriterte grupper. Det påpekes også at det over de siste årene har oppstått et noe større behov for 
tilbud for personer med høyere utdanning. 

Ved flere NAV-kontorer er det opprettet egne ungdomsteam som kun arbeider med unge under 30 
år. Dette for å ivareta denne gruppen særskilt. Ingen av veilederne vi snakket med arbeidet i dette 
teamet. 

Veilederne opplever at en stor andel av innvandrere fra utenfor EØS mangler fagkompetanse og har 
utfordringer med språket som blir ekstra utfordrende under praksis. For denne gruppen er det derfor 
et økt behov for arbeidstrening i kombinasjon med norskopplæring. Det er ofte ikke tilstrekkelig 
norskopplæring på slike tiltak i dag og veilederne ved et kontor forteller at de har løst dette behovet 
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ved å kjøpe inn en norsklærer gjennom AMO enkeltplass. Utover dette fremheves datakompetanse 
og forståelse av det norske samfunnets regler, plikter og rettigheter som kursbehov for denne gruppen. 

Grunnet nedgang i olje og gassektoren har det blitt flere høyt utdannende arbeidsledige i fylket. Vei-
lederne informer om at de har lite å tilby denne gruppen, men at kurset Prosjektstyring har blitt godt 
mottatt. Derimot savner de praksistilbudet som tidligere var en del av dette kurset. 

Leverandøren vi snakket med trekker frem ungdom som en prioritert målgruppe. Vedkommende for-
klarer at de går igjennom evalueringer fra kurs og har gjennomført intervjuer av ungdom for å utvikle 
kurs tilrettelagt denne gruppen. I lys av dette mener leverandøren at det bør arrangeres flere ungdoms-
kurs og at disse bør inneholde korte fagbolker kombinert med rullerende arbeidstrening. Dette for at 
ungdom skal få anledning til å teste ulike yrker og på den måten finne ut hva de ønsker videre. Utover 
dette påpeker leverandøren at det er mange unge som er psykiske syke og at det er behov for egne 
kurs tilpasset dette.  

3.2.1.3 AMO-kurs i lys av andre aktørers tilbud 

NAV i Akershus har samarbeid med en rekke aktører og instanser som tilbyr opplegg for de samme 
brukergruppene som dem. En av veilederne forteller om et nylig oppstarter samarbeid mellom intro-
duksjonsprogrammet, voksenopplæringen og NAV for å sikre at NAV kommer tidligere inn i bilde 
for dem dette er et behov for. Av en annen veileder trekkes tilbudet På vei til jobb i samarbeid med 
kommunen frem. Dette er et tilbud i startfasen hvor planen er et felles opplegg for arbeidsledig ung-
dom og ungdom som deltar på introduksjonsprogrammet. 

Veilederne ved kontorene forteller at det ikke er enkelt for brukerne å få jobb, selv etter å ha deltatt 
på kurs. De trekker frem at stilles det stilles strenge krav til formell kompetanse i arbeidslivet. Dette 
er det mange av brukerne som ikke har og NAV kan i mindre grad møte dette behovet. NAV kan 
bistå med den teoretiske delen av fagbrevet, men ikke lærlingplass. De ansatte ved NAV fylke har gått 
i dialog med fylkeskommunen om dette. Menn i helse er eksempel på et kurstilbud hvor NAV tilbyr 
kurset, mens fylkeskommunen garanterer for lærlingplass i kommunen slik at fagbrev kan oppnås. 

Det påpekes også av veilederne at de kommunale ansetningsprosessene tar lang tid og inneholder 
mange formaliteter samt strenge krav blant annet til språk. I lys av dette har veilederen tro på at et økt 
samarbeid med privat sektor kan være hensiktsmessig. 

3.2.2 Anskaffelse og igangsettingen 

På grunn av arbeidet som ble gjort rundt anskaffelser av AMO-kurs for et par år siden, mener de 
ansatte ved NAV fylke at NAV Akershus i dag har en begrenset kursportefølje, kun bestående av kurs 
som de mener har en funksjon og som leverer resultater i form av formidling. For å komme til dette 
punktet gjennomfører NAV fylke en årlig planprosess hvor formidlingsraten fra kursene gjennomgås, 
de enkelte kontorene spiller inn sine kursønsker og kursbehovet for det kommende år stadfestes. 

Antall tilbydere per rammeavtale for AMO-kurs i Akershus varierer. De ansatte ved NAV fylke opp-
lyser at de i noen tilfeller får inn opptil 10 tilbud, men at de ved utlysning av fagkurs mottar færre. 
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Rammeavtalene lyses ut for et år av gangen med mulighet for et års opsjon. De ansatte ved NAV fylke 
forklarer at dette innebær mer arbeid fra deres side, men at dette gjør det mulig å avslutte kursene som 
ikke leverer som forventet raskere. De påpeker videre at det arbeides med å gjøre kravspesifikasjonene 
tydelige slik at de gjenspeiler kurstilbudet veilederne etterspør. For å forsikre seg om dette deltar alltid 
to veiledere fra kontorene i utformingen av kravspesifikasjonene. Det ble også opplyst at NAV fylke 
nylig har testet å legge ut førsteutkast av kravspesifikasjonene slik at leverandørene kan komme med 
innspill på om bestillingen er klar og om dette er noe som kan leveres. 

Leverandøren vi snakket med opplever kravspesifikasjonene som tydelige, og forhandlingene i etter-
kant som en god arena for å få oppklart eventuelle uklarheter. Derimot opplever leverandøren at det 
er lite rom for innspill og samarbeid med NAV om nye kurstilbud. Vedkommende påpeker videre at 
dersom man er for involvert i slikt samarbeid kan man risikere å bli utelukket fra anbudsprosessen for 
kurset man har vært med å utvikle grunnet lovverket om offentlige anskaffelser. Leverandøren forkla-
rer også at dette lovverket gjør det vanskelig å gjøre justeringer underveis da for store endringer vil 
innebære at kurset må legges ut på anbud på nytt. 

Veilederne ved kontorene har anledning til å kjøpe AMO enkeltplass og denne muligheten brukes ofte 
for truckførerkurs og etablererkurs. Veilederne fremhever at dette er et viktig supplement til den ek-
sisterende porteføljen da det gir muligheter til å imøtekomme enkeltes behov.  

De ansatte ved NAV fylke informerer om at de har god kontakt med flere fylker slik at det også er 
mulig å gjøre avrop på deres rammeavtaler. På den måten behøver ikke NAV Akershus å inngå en ny 
rammeavtale dersom et nytt kursbehov melder seg. De ansatte ved NAV fylke anser dette som en god 
måte å utnytte muligheter samt spare ressurser på, og er derfor svært åpne for at andre fylker kan gjøre 
avrop på deres rammeavtaler. 

Veilederne ved kontorene opplyser at det igangsettes kurs ved jevne mellomrom. Prosjektstyringskur-
set starter hver tredje måned, mens kurs som det er større behov for, slik som kurs for minoritets-
språklige og Jobb og muligheter starter opp hver måned.  

3.2.3 Innsøking til kurs 

Veilederne ved kontorene har en portefølje på omtrent 20-30 brukere hver og informer om at de har 
regelmessig og tett kontakt med sine brukere. I samarbeid med brukerne utarbeides en plan for veien 
til arbeid hvor brukerne selv kommer med ønsker om kurs. Veilederne prøver å imøtekomme disse 
samt foreslå andre tilbud der det er mer hensiktsmessig. Hvor mye bistand den enkelte trenger for å 
finne kurs varierer utfra hvor mye bruker selv vet om kurstilbudet og om brukers egne ønsker er 
realistiske.  

Veilederne understreker at det å få rett bruker på rett kurs er essensielt for gode resultater og at de 
derfor jobber med å hente inn nye verktøy for å bistå dem i kartleggingen av den enkelte. En av 
brukerne vi snakket med trakk frem tilbudet om samtale med arbeidspsykolog som særdeles nyttig. 
Vedkommende hadde behov for omskolering, men var usikker på til hva. I samarbeid med arbeids-
psykologen fant vedkommende frem til egne styrker og interesser og deretter ønske om kurstilbud. 
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Antall plasser per kurs for de ulike kontorene er forhåndsfordelt av NAV fylke. Veilederne søker inn 
sine brukere til NAV tiltak ved å begrunne deres behov for akkurat dette kurset. Hvem som til sist får 
plass avgjøres av NAV tiltak. Veilederne mener at de har nok plasser og at kursene igangsettes ofte 
nok til å dekke deres brukers behov. Det hender i noen tilfeller at brukere ikke får plass ved første 
innsøking. Da må de vente til neste gang kurset settes opp, eller ha en plan b for hvilket kurs de ønsker 
å delta på. Det eksisterer ingen overordet venteliste for kurstilbudet, men det finnes ventelister for 
den enkelte gjennomføringen av kurset slik at hvis noen slutter underveis går plassen til en på vente-
liste. 

Veilederne opplyser om at en del av kursene, da særlig yrkesrettede kurs, også har intervjuer i forkant 
av kurset for å finne om brukerne har riktig motivasjon og er egnet for dette yrket. Brukerne vi snakket 
med fremhevet dette som en god mulighet til å få informasjon om kurset og til å markedsføre seg selv. 
De ansatte ved NAV fylke informerer også om at de i større grad enn tidligere kjøper inn kurs som 
inkluderer seleksjonsuker. Dette innebærer at det inviteres dobbelt så mange deltakere som det er 
kursplasser til et to ukers opplegg bestående av dybdeintervjuer, personlighetstester og samtaler om 
motivasjon for kurset. I etterkant av dette avgjøres det hvem som får plass på kurset. De ansatte i 
NAV fylke opplever en god effekt i form av økt formidling på bakgrunn av dette. Dette bekreftes 
også av leverandøren vi snakket med. 

3.2.4 Innhold og målsetning 

Sammenheng mellom målgruppe, målsetning og innhold 

Samtlige av de ansatte i NAV mener det er en sammenheng mellom målgruppe, målsetning og inn-
hold. Veilederne trekker frem kurset Jobb og muligheter som et eksempel på dette. Dette er et kurs 
for dem som ønsker jobb, men er usikker på veien dit og dermed trenger hjelp til å finne ut hva de 
trives med. Dette kurset er ifølge veilederne godt egnet for å få praksisplass og arbeidserfaring, men 
fører i mindre grad til jobb. I lys av dette er målgruppen for dette kurset de som har vært lenge utenfor 
arbeidslivet, har lav utdanning og/eller behov for tett oppfølging. 

De ansatte ved NAV fylke fremhever at overgang til arbeid eller utdanning alltid er målet med AMO-
kurs, men ettersom brukerne har ulike behov må det også eksistere kurs som får brukerne et steg 
nærmere arbeid. Slike kurs vil følgelig også ha et lavere resultatkrav for formidling, enn for eksempel 
yrkesrettede kurs. Eksempelvis inneholder Helse og omsorg-kurset en lengere fagteoretisk del i tillegg 
til praksis og fører i stor grad til vikariater eller deltidsstillinger. 

Brukene vi snakket med beskriver innholdet i kurset som en variasjon mellom faglig innhold, praksis 
og arbeid på egenhånd/i gruppe. Derimot påpeker begge at mengden jobbsøkeraktivteter oppleves 
som noe mye da dette er aktiviteter de uansett ville gjort på egenhånd. Utover dette beskriver de kurset 
som tilpasset deres omskoleringssituasjon og som et viktig steg på veien mot jobb.  

Bruk av AMO-kurs som del av en tiltakskjede 

Veilederen vi snakket med bekrefter at AMO-kurs ofte brukes som en lengere kjede, og at tiltakspor-
teføljen i fylket muliggjør dette. Det finnes avklaringskurs for å kartlegge arbeidsevne, jobbklubb for 
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dem som trenger veiledning i jobbsøkeraktiviterer og oppfølgingstiltak for dem som trenger tett opp-
følging på arbeidsplassen. Disse brukes i ulike faser av den enkelte brukers vei til jobb. Det nevnes 
også at flere går fra AMO-kurs med praksis til lønnstilskudd eller mentor fra NAV. For brukere som 
har testet AMO-kurs, men har behov for utvidet oppfølging kan overgang til kvalifiseringsprogram-
met også være aktuelt. 

3.2.5 Vurdering av kvalitet og resultater, og rapportering fra kursene 

Aktørenes vurderinger av kvalitet og resultater 

De ansatte i NAV fylke understreker at alle kurs skal føre til jobb. På bakgrunn av dette, er andel som 
kommer i jobb etter kursslutt en indikator på kvaliteten av kurset, men det understrekes at et de fak-
tiske kravene varierer fra kurs til kurs. For kurs lik Det hele mennesket som inneholder opplæring i 
mestringsmetoder, hygiene og kosthold vil et godt resultat være at 50 % er i jobb, utdanning eller 
annet tiltak i etterkant av kurset. For kurs med hovedvekt på jobbsøking og arbeidspraksis vil det 
forventes en vesentlig høyere prosent.  

Veilederne ser også formidlingsprosent er en god indikator på kvalitet, men trekker i tillegg frem at 
dersom brukerne sitter igjen med økt motivasjon, en god opplevelse og har fått tett oppfølging som 
tegn på god kvalitet. De ansatte i NAV fylke er enige i dette, men påpeker at det er vanskelig å sette 
målbare krav utover formidlingsprosenten. 

Brukerne vi snakket mener kvaliteten på kurset avhenger av kursarrangørens faglige kompetanse og 
om deltakerne får jobb i etterkant. 

Rapportering og evaluering av kurs 

Leverandøren opplever at NAV har økt fokuset på målbare resultater over de siste årene og at det i 
kjølevannet av dette har kommet økte rapporteringskrav. Leverandøren skal levere formidlingsrapp-
orter på hvor mange som er i jobb, utdanning eller i andre tiltak direkte etter kursslutt, samt etter seks 
og 12 uker. Det skal også utarbeides halvårlige konseptrapporter som sier noe om kursets forbedrings-
potensial og individuelle sluttrapporter på den enkelte deltaker. 

NAV fylke mottar konsept- og formidlingsrapportene og utarbeider overordnende statistikker for alle 
kursene. Disse bruker NAV fylke til å evaluere om de ulike kursene når målene eller ikke, og i hvilken 
grad de må igangsette tiltak for å bedre kursets innhold. Dersom et kurs leverer lave resultater og 
tiltakene ikke fungerer, utløses ikke opsjonen på rammeavtalen. Veilederne informerer om at de ikke 
kjenner til formidlingsstatistikk for de enkelte kursgjennomføringene, men at de en gang i året får 
informasjon fra NAV fylke om statistikk og hvilke kurs som når resultatene og ikke. 

Sluttrapporter på den enkelte deltaker sendes til vedkommens veileder. Det finnes ingen overordnet 
statistikk på disse rapportene, men disse beskrives av både NAV fylke og veilederne som et viktig 
verktøy i veien videre dersom en deltaker ikke går over i jobb eller utdanning etter endt kurs.  
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Veilederne opplyser om at de utover dette har løpende dialog med leverandør og at de ved lengere 
kurs mottar flere rapporter på den enkelte deltaker. Leverandøren vi snakket med opplever at hyppig-
heten og omfanget av dialogen med veileder eller tiltaksansvarlig underveis i lengere kurs er avhengig 
av den enkelte. 

Deltakeren vi snakket med informerer om de ikke har gitt noen tilbakemeldinger til NAV eller hatt 
noen kontakt med veilederen sin underveis i kurset, men at de har fått gode muligheter til å til å gi 
tilbakemeldinger til kursarrangør. 

3.3 Hedmark 

Under kartleggingen i fase en fremkom det at Hedmark er det eneste fylke hvor det var inngått flere 
rammeavtaler for kurs som skal føre til formell kompetanse, enn for kurs som skal føre til generell og 
spesifikk kompetanse. Det legges for eksempel opp til at deltakerne får fagbrev, kompetansebevis eller 
består språkprøve på et gitt nivå. I lys av et fokus på formell kompetanse, ble Hedmark valgt ut til fase 
to av prosjektet. 

Figur 6: Kompetansen i AMO-kursene (Hedmark) 

 
Merk at kurs kan formidle flere typer kompetanse 
Kilde: Oxford Research & BDO 

 
NAV i Hedmark arbeider etter en region inndeling, hvor fylke deles inn i fire regioner: Hamarregio-
nen, Glåmdal regionen, Sør-Østerdal regionen og Nord-Østerdal regionen. Hver av disse regionene 
har sin egen AMO-ansvarlig. Den AMO-ansvarlige har den løpende oppfølgingen av leverandøren og 
kursenes innhold, samt koordinerer dialogen mellom NAV fylke og leverandøren og mellom leveran-
døren og lokalkontorene. De regionale AMO-kontaktene deltar ikke i utformingen av kravspesifika-
sjoner eller vurdering av tilbud. 

 

3.3.1 Tilpasning til arbeidsmarked og ulike grupper i samfunnet  

Tilpasning til arbeidsmarkedssituasjonen 

De ansatte ved NAV fylke trekker frem dialogen med de AMO-ansvarlige og ledelsen ved kontorene 
som den beste måten å sørge for at kursene tilpasses arbeidsmarkedssituasjonen da det er disse som 
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kjenner de ulike regionene best. Basert på deres tilbakemeldinger fremstår behovene i arbeidsmarkedet 
som svært ulikt i de fire regionene. De ansatte i NAV fylke opplyser at de prøver å tilpasse kurstilbudet 
etter dette. 

Samtidig opplyses det også om en del like behov i alle regionene. Samtlige av de ansatte ved kontorene 
rapporter om et økende krav fra arbeidsgivere om behov for utdanning. Dette i kombinasjon med at 
utdanningsnivået er lavt flere steder i fylket, har resultert i et økt fokus på kurs som skal resultere i 
fagbrev eller få folk over i annen utdanning.  

Veilederne påpeker at de yrkesrettede kursene i teorien skal gjenspeilet behovet i arbeidsmarkedet, 
men opplyser også om at det har blitt igangsatt kurs hvor det ikke har vært jobbmuligheter i etterkant. 
Dette bekreftes av NAV fylke, som har sett et behov for å gjøre grundigere analyser i forkant, både 
blant kontorene og i arbeidsmarkedet. En av veilederne opplever at veilederne heller ikke er gode nok 
til å kjenne arbeidsmarkedssituasjonen, og dermed ikke spiller inn korrekte behov.  

Videre, påpekes det av en veileder at mange menn ønsker seg til tradisjonelt sett mer mannsdominerte 
yrker slik som anleggsmaskinførere, vekter og sveisere, men at de fleste av de yrkesrettede kursene er 
innenfor tradisjonelt sett kvinnedominerte yrker. I dag kan anleggsmaskinfører anskaffes som AMO 
enkeltplass, men veilederen mener at dette benyttes i for liten grad gitt de planlagte utbygningene i 
regionen i årene som kommer. 

Deltakeren vi snakket med har i etterkant av kurset fått en ti prosent stilling, men opplever det som 
vanskelig å få jobb i området. En av årsakene til dette, mener deltaker er at det alltid er nye praksis-
kandidater fra NAV tilgjengelig slik at virksomhetene ikke har behov for å ansette i etterkant av prak-
sis. Vedkommende stiller spørsmålstegn ved NAVs tilpasningen til arbeidsmarkedet når de arbeidsle-
diges største konkurrenter er praksispraktikanter fra NAV. 

I følge leverandøren er det stor ledighet i mange deler av fylket, men det er også tilgjengelige jobber 
flere steder grunnet utbygging i regionen. Leverandøren stadfester at de har et godt nettverk i hele 
fylke og at et stort antall som har deltatt på kurs kunne vært i jobb i dag om de hadde vært mer mobile. 
Dette innebærer både vilje til å flytte eller pendle til jobb og vilje til å arbeide innenfor de bransjene 
det er behov for arbeidskraft.  

Prioriterte grupper og deres kursbehov 

Unge under 30 år og minoritetsspråklige omtales som prioriterte grupper i Hedmark, men ettersom 
det er stort antall langtidsledige oppleves det som vanskelig for veilederne å skulle prioritere noen 
grupper ovenfor andre.  

De ansatte ved NAV i Hedmark opplyser at en særdeles stor del av deres brukergruppe er personer 
med lav utdanning, svake språkferdigheter og utfordringer knyttet til fysisk og psykiske helse. I lys av 
dette bestiller NAV fylke et større omfang av kurs de beskriver som lavterskelkurs, enn yrkesrettede 
kurs. Lavterskelkursene inneholder typisk opplæring i helse, personlig økonomi og regler i arbeidslivet 
i tillegg til mestringsøvelser og kartlegging av arbeidsevne. Det trekkes frem av både de ansatte ved 
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NAV fylke og lokalkontorene at disse lavterskelkursene burde hatt et økt fokus på psykisk helse da 
dette ofte viser seg å være en bakenforliggende årsak til at brukerne er arbeidsledige i utgangspunktet. 

Lavterskelkursene finnes også tilpasset de to prioriterte gruppene, da som henholdsvis «Ungdoms-
kurs» med målgruppe 19-30 år og «Basiskompetanse for minoritetsspråklige» med tilpassede språk-
krav.  

For minoritetsspråklige arrangeres det også yrkesrettede kurs tilpasset denne målgruppen, eksempelvis 
kurset «Pleieassistent for minoritetsspråklige». Samtlige NAV ansatte fremhever språkopplæring i til-
knytning til praksis som en god måte å tilpasse kurset til denne målgruppen på. Derimot påpeker 
veilederne at dette tilbudet langt fra favner alle og at det ikke finnes tilbud for dem med lite eller ingen 
norskkunnskaper. De informer om at behovet er meldt videre til NAV fylke og at de opplever at det 
jobbes med å få på plass et tilbud.  

I tillegg til mer språkopplæring, ser leverandøren behov kurs i grunnleggende dataferdigheter. Utover 
dette påpeker leverandøren at langtidsledige ofte har behov for mer enn bare karriereveiledning. 
Denne gruppen trenger ofte hjelp med å få tilbake motivasjon og daglige rutiner. Mange har også 
sosial angst eller helseutfordringer og trenger derfor tett oppfølging. Dette bekreftes av deltakeren vi 
snakket med. Vedkommende har vært langtidsledig og deltok på «Samfunnsorientering med praksis» 
og beskriver kurset som godt tilrettelagt for personer i lik situasjon. 

Det tilbys ikke tilpassede kurs for seniorer eller høyt utdannende. Kursbehovet for disse gruppene har 
vært diskutert, men behovet har ikke vært ansett som sterkt nok til å anskaffe kurs. 

AMO-kurs i lys av andre aktørers tilbud 

De ansatte ved NAV fylke opplyser at de kjenner godt til Kompetanse Norges oppgaver og at disse 
ikke sammenfaller med fylkets kurstilbud. Veilederne ved kontorene trekker i denne sammenheng 
frem at undervisning knyttet basiskunnskaper for minoriteter, skiller seg fra Kompetanse Norge sitt 
tilbud fordi det er mer praksisrettet.  

Utover dette opplyser de ansatte i NAV fylke at de ikke har dialog med andre aktører som tilbyr kurs, 
utdanning eller lignende tilbud. 

3.3.2 Anskaffelse og igangsettingen 

I Hedmark anskaffes AMO-kurs av de ansatte i NAV fylke. Dette gjøres i etterkant av møter mellom 
tiltaksansvarlig på fylkeskontoret, AMO-ansvarlige i regionen og lederne ved hvert av kontorene i 
regionen. I disse møtene vurderes det samlede behovet i regionen basert på arbeidsmarkedet, ønsker 
fra brukerne og innspill fra veilederne.  

Kurstilbudet i fylket er omfangsrikt både med tanke på antall kurs og type kurs. De ansatte i NAV 
fylke beskriver det vide kurstilbudet som nødvendig for å dekke de ulike behovene i de fire regionene 
som NAV Hedmark omfatter. Gitt de ulike behovene i regionene, finnes det noen rammeavtaler for 
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AMO enkeltplass. Utover dette kan enkeltplasser også kjøpes direkte av den AMO-ansvarlige. Dette 
gjøres hvis behovet er ytterligere begrenset, og rammeavtale dermed lite hensiktsmessig.  

De ansatte i NAV fylke informerer om at det ved de fleste rammeavtaleutlysninger kommer inn mel-
lom fem og ti tilbud. Ved mer spesifikke utlysninger som salg og service og helsefag kommer det som 
regel inn noe færre. Leverandøren vi snakket med mener det har en skjedd en endring på tilbyder siden 
de siste årene. Konkurransen har blitt hardere, særlig fordi det deltar flere, store, nasjonale aktører.  

Kravspesifikasjonene som lyses ut er åpne og gir mye rom for leverandøren til å utforme tilbudet etter 
eget ønske. Det er de ansatte ved NAV fylke som er ansvarlig for utformingen av kravspesifikasjonene 
og beskriver dette som et bevisst valg for å få inn de beste løsningene. Ved anskaffelse av nye kurs, 
og da særlig lavterskelkurs med en myk profil ser de ansatte i NAV fylke ofte hen til andre fylkers 
kravspesifikasjoner.  

Det er de regionale AMO-ansvarlige som har den daglige dialogen med de lokale veilederne og leve-
randørene, men disse deltar ikke i utforming av kravspesifikasjoner eller i vurderingen av tilbudene.  

Den AMO-ansvarlige vi har vært i dialog med uttrykker ønske om å delta i denne prosessen da de 
AMO-ansvarlige sitter på kunnskap som kan bidra til å sikre at den beste kravspesifikasjonen utformes 
og at det beste tilbudet velges. Det fremheves blant annet at AMO-ansvarlige får tilbakemeldinger 
direkte fra veileder eller den tillitsvalgte blant deltakerne på kurs dersom kurset ikke leverer som for-
ventet. I forlengelsen av dette må den AMO-ansvarlige sette i gang tiltak for å bedre kurset.  

Leverandøren på sin side opplever kravspesifikasjonene som tydelige, men opplever at forhandlinger 
i etterkant har vært poengløse da det uansett er innholdet i tilbudet de måles på. Derimot påpeker 
leverandøren at kontakten med den AMO-ansvarlige er svært god underveis i kursene, og at det er 
mulighet for løpende endringer.  

Veilederne opplever at de har nok kursplasser til å dekke behovet til sine brukere og at kursene igang-
settes ved tilstrekkelige intervaller. 

3.3.3 Innsøking til kurs 

Veilederne ved kontorene forklarer at de i hovedsak søker inn brukere på bakgrunn av deres ønsker, 
men at de også bistår brukerne i å finne kurs som kan være aktuelle.  

I regionen som en av veilederne vi har snakket med tilhører til, må alle brukere i forkant av kurs delta 
på et informasjonsmøte om hva som kan forventes av innhold i kurset og hva som forventes av dem 
underveis i kurset. De må også gjennomføre et intervju eller en samtale med kursleverandør. På bak-
grunn av dette vil kursleverandør avgjøre om vedkommende får plass. Deltakeren vi snakket med stilte 
opp til intervju på egenhånd og synes det var en fin måte å få presentert egen motivasjon på. Veilede-
ren mener også at dette er en god løsning, men at kursplass dermed blir veldig avhengig av den enkelte 
bruker selv. I lys av dette mener veilederen at enkelte brukere bør få anledning til å ha med seg veile-
deren sin i disse intervjuene.  
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Deltakeren vi snakket med har deltatt på flere kurs i regi av NAV, men mente at de første kursene 
veilederen anbefalte ikke var relevant. I forkant av det siste kurset fant vedkommende derfor selv frem 
til informasjon om ulike kurstilbud og møtte opp på intervjudagen på eget initiativ.  

Leverandøren opplever ofte at deltakerne har fått for lite informasjon om kurset fra NAV. Mange av 
de som deltar er ikke motiverte for kurset og kursarrangørene må bruke mye tid på å forklare deltake-
ren om kursets innhold. Videre opplever leverandøren at flere sendes på kurs som et aktivitetstilbud 
eller kartleggingstiltak, mer enn som et tiltak for å komme i jobb.  

3.3.4 Innhold og målsetning 

Sammenheng mellom målgruppe, målsetning og innhold 

De ansatte ved NAV i Hedmark, har i intervjuene i hovedsak skilt mellom to grupperinger av kurs: 
lavterskelkurs og yrkesrettede kurs. Disse kursene har ulike målgrupper, innhold og målsetning. 

Målgruppen for lavterskelkursene er langtidsledige og/eller personer med nedsatt arbeidsevne, behov 
for spesielt tilpasset innsats eller styrkede basisferdigheter. Dette gjenspeiles i innholdet og målsetning. 
Disse kursene inneholder typisk opplæring i helse, personlig økonomi og regler i arbeidslivet i tillegg 
til mestringsøvelser og kartlegging av arbeidsevne. De NAV ansatte forklarer at målsetningen for disse 
kursene i liten grad er direkte overgang til jobb, men i hovedsak er overgang til andre tiltak, kurs eller 
utdanning.  

De yrkesrettede kursene inneholder i hovedsak fagteori, praksis og jobbsøkeraktiviteter, og har i større 
grad, enn lavterskelkursene, direkte overgang til arbeid som målsetning. Overgang til utdanning er ofte 
også en målsetning i disse kursene, særlig i de kursene som fremstår som introduksjonskurs til en 
fagutdanning, slik som for eksempel Pleieassistent for minoritetsspråklige.  

Deltakeren vi snakket med opplevde kurset som et steg nærmere jobb, og godt tilrettelagt for personer 
som har vært lenge utenfor arbeidslivet.  

Bruk av AMO-kurs som del av en tiltakskjede 

Veilederne informerer om at AMO ofte brukes som en del av en lengere tiltakskjede. Dette særlig 
fordi mange har behov for mer enn det AMO-kursene alene kan tilby. En typisk tiltakskjede kan 
inneholde et avklaringskurs for å få vurdert arbeidsevnen og behovet for oppfølging, etterfulgt av et 
eller flere AMO-kurs, deretter arbeid i ordinær bedrift med lønnstilskudd fra NAV.  

Dersom brukere ses som formidlingsklare arbeidstakere etter et AMO-kurs, kan deltakelse på jobb-
klubb over to eller fire uker være et aktuelt tiltak.  

De ansatte i NAV fylke forteller at det er stor etterspørsel fra kontorene om kurs som ligger tett opptil 
andre NAV tiltak. Veilederne vi snakket med opplyser at dette er fordi mange har behov for tettere 
oppfølging enn det legges opp til ved AMO-kurs, men at andre tiltak slik som arbeidspraksis i skjermet 
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virksomhet har flere måneders ventetid. De prøver derfor å dekke noe av dette behovet gjennom 
AMO-kurs.  

3.3.5 Vurdering av kvalitet og resultater, og rapportering fra kursene 

Aktørenes vurderinger av kvalitet og resultater 

I følge de ansatte ved NAV fylke, er det store forskjeller på resultatene i form av overgang til arbeid 
mellom lavterskelkurs og yrkesrettede kurs. Lavterskelkursene har svært dårlige resultater når det kom-
mer til formidling til arbeid. I lys av dette har det på fylkesnivå vært diskuterte i hvilken grad disse 
kursene faktisk er AMO-kurs og om de bør gjennomføres, men ettersom det er et stort behov for 
slike kurs i fylke gjennomføres de allikevel, men da med tilpassede målsetninger. Dersom deltakere får 
økt motivasjon, kommer over i andre tiltak eller utdanning vil dette også anses som gode resultater 
for kursene. I noen tilfeller vil deltakelse i seg selv være en målsetning, da kurset er tenkt som et 
aktivitetstilbud.  

For de yrkesrettede kursene stilles det i større grad krav til overgang til arbeid eller utdanning. De 
ansatte i NAV fylke melder også om at andelen som kommer over i utdanning eller jobb etter disse 
kursene er vesentlig høyere enn for lavterskelkursene. 

Rapportering og evaluering av kurs 

Det stilles krav til rapportering fra leverandøren på om hvor mange som er i jobb, både direkte etter 
kurslutt og ved senere anledninger, men de ansatte i NAV fylke opplyser at det er lite systematikk i 
innhenting og oppfølging av dette. Det finnes derfor ikke noen overordnet statistikk over for eksempel 
formidlingsprosent for de enkelte kursene. De ansatte i NAV fylke ser selv stort forbedringspotensia-
let på dette området, særlig med tanke på å etablere et system for dette samt bedre samarbeid på tvers 
av regionene. De påpeker imidlertid at de ikke er uten kunnskap om hvilke kurs som gir effekter, da 
de får muntlige tilbakemeldinger fra veiledere og har tett kontakt med de AMO-ansvarlige.  

De lokale NAV-kontorene fører heller ingen intern statistikk, men opplyser at de deler kunnskap og 
erfaringer innad på kontoret samt har en løpende dialog med den AMO-ansvarlig. I tillegg får den 
enkelte veileder individuell rapport på sine brukere fra leverandøren i etterkant av kurs. Med bakgrunn 
i dette opplever ikke veilederne den manglende statistikken som en utfordring.  

Leverandøren vi snakket med informerte at det sendes inn formidlingsrapporter til NAV fylke ved 
kursslutt og at det ved lengere kurs sendes ukentlige aktivitetsrapporter til deltakernes veiledere. Del-
takeren vi snakket med informerer om at det i etterkant av kurset ble sendt ut en anonym undersøkelse 
hvor man kunne gi tilbakemeldinger. Deltakeren hadde ingen kontakt med sin veileder i NAV under 
kurset. 

3.4 Telemark 

Det fremkommer av kartleggingen i fase en at NAV i Telemark ligger over landsgjennomsnittet både 
når det gjelder andel av kursene som har overgang til arbeid som målsetning og andel av kursene som 
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inneholder fagteori. I Telemark inneholder15 av de 20 kursene en form for fagteori, mens landsgjen-
nomsnittet er at to tredjedeler av kursene inneholder fagteori. 

Figur 7: Innhold i AMO-kursene (Telemark) 

 
Merk at kurs kan ha flere typer innhold 
Kilde: Oxford Research & BDO 

 
Kravspesifikasjonene som er kategorisert med annet som målsetning, er forkurs som har overgang til 
yrkesrettet opplæring som mål. Ved gjennomlesning av kravspesifikasjonene er det en stor andel av 
kursene som er rettet mot industri, eksempelvis tilbys det kurs innen stillaserbygging, maskinfører og 
industriproduksjon. Dette yrkesrettede fokuset og at Telemark er et gammelt industrifylke danner 
bakgrunnen for valg av Telemark til fase to. 

I NAV i Telemark er arbeidet med arbeidsmarkedsopplæringskursene delt mellom fylkeskontoret og 
lokalkontorene. Det finnes er ingen sentralisert tiltaksenhet på fylkesnivå, men hvert av lokalkonto-
rene har en tiltaksansvarlig. Anskaffelsen av kurs er et samarbeid mellom de ansatte i NAV fylke og 
de lokale tiltaksansvarlig hvor de ansatte i NAV fylke har ansvar for den juridiske siden av anskaffelsen 
og kontraktsoppfølgingen. De tiltaksansvarlige er ansvarlig for å kartlegge kursbehovet og utforme 
det kursspesifikke innholdet i kravspesifikasjonene. De er også ansvarlige for den løpende dialogen 
med leverandøren og veilederne om kursets innhold. 

3.4.1 Tilpasning til arbeidsmarked og ulike grupper i samfunnet  

Tilpasning til arbeidsmarkedssituasjonen 

Samtlige av de ansatte i NAV beskriver kurstilbudet i fylket som tilpasset arbeidsmarkedet ettersom 
behovet i arbeidsmarkedet danner hovedgrunnlaget for anskaffelsen av kurs. Samtlige påpeker at Te-
lemark som fylke har et stort behov for personer med fagkompetanse. I lys av dette er hovedvekten 
av kursene som tilbys yrkesrettede kurs som eksempelvis helsefagarbeider, butikkmedarbeider og hjel-
pearbeider i anleggsbransjen. 

Den ansatte i NAV fylke trekker frem at de bruker den årlige Bedriftsundersøkelsen i Telemark aktivt 
i arbeidet med å tilpasse kursene til behovet i arbeidsmarkedet. Da denne viste et økt behov for per-
soner med utdanning innenfor helse, anskaffet NAV i Telemark kurs i Helsefagarbeider. Derimot 
påpeker den ansatte i NAV fylke at anskaffelser av kurs ikke alltid er like lett. Eksempelvis er det i dag 
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et stort behov for betongmedarbeidere i fylket, men dette behovet har vist seg vanskelig å imøte-
komme. For det første er det vanskelig å finne personer til å delta på kurs fordi dette yrket stiller store 
krav til fysisk helse i tillegg til at svært få ytrer interesse for å jobbe som betongmedarbeider. For det 
andre er det vanskelig å få kursleverandører innenfor dette fagfeltet. Da NAV Telemark lyste ut ram-
meavtale for komprimert studieløp i betongfag i fjor høst, mottok de kun et tilbud. 

NAV fylke har også etablert samarbeid med aktører innen hotell, butikk og bar ettersom disse tradi-
sjonelt sett ikke setter like høye krav til formell kompetanse. Veilederne ved kontorene trekker også 
frem at mange ønsker å jobbe i butikk og viser til at det har vært flere tilfeller hvor flere hundre 
personer har søkt på en ledig butikkmedarbeiderstilling. I lys av dette har NAV i Telemark utviklet et 
butikkmedarbeiderkurs i samarbeid med Meny. Dette for å sørge for at brukerne som ønsker å jobbe 
i butikk innehar de ferdighetene Meny ønsker i sine ansatte og på den måten øke deres sjanser for 
jobb.  

Veilederne ved kontorene anser også AMO enkeltplass som tilpasset behovet i arbeidsmarkedet da 
disse i hovedsak benyttes dersom en person har tilbud om jobb hvis kurset gjennomføres. AMO en-
keltplass benyttes særlig for truckfører og vekterkurs. Veilederne påpeker at det er dyrere å kjøpe AMO 
enkeltplass, enn å gjennomføre et gruppekurs, men erfaringsmessig er det enklere å få en person over 
i jobb innenfor disse yrkene enn 15. I tillegg opplyser veilederne om at man har gjort forsøk med å 
dekke mindre bistandsbehov som for eksempel førerkort for tilhenger for enkeltpersoner. 

Leverandøren vi snakket med deler NAV i Telemarks oppfatning om at det i hovedsak er formell 
kompetanse som etterspørres i fylket og at det er her hovedvekten av kursene bør ligge. Videre opp-
lever leverandøren at NAV i Telemark har god oversikt over behovene i arbeidsmarkedet og at de 
anskaffer relevant kurs. Veilederne ved kontorene fremhever at leverandørene har gode nettverk og 
egner å skaffe praksisplasser der behovet er. 

Deltakerne vi snakket med anser det å få fagkompetanse som essensielt for å få jobb i fylket og anser 
derfor kurstilbudet til NAV Telemark som godt tilpasset arbeidsmarkedssituasjonen. 

Prioriterte grupper og deres kursbehov 

De lokale veilederne opplyser at de følger de nasjonale føringene om å prioritere minoritetsspråklige 
og personer under 30 år, men at dette til tider går på bekostning av de som har vært lenge utenfor 
arbeidslivet og har lav formell kompetanse. Den ansatte i NAV fylke forklarer at kurstilbudet i fylket 
skal være tilgjengelig for alle, og at det i mindre grad anskaffes kurs for spesifikke målgrupper.  

De lokale veilederne opplyser at flere av kontorene har egne ungdomsteam og at det finnes tilrettelagte 
kurs for ungdom. Den ansatte i NAV fylke forklarer at det i dag finnes to kurs tilpasset ungdom, «Ung 
inn» og «Ung i gang» og at disse i hovedsak dreier seg om jobbsøkeraktiviteter, men at både overgang 
til arbeid og overgang til utdanning anses som målsetning for denne gruppen.  

Den ansatte ved NAV fylke trekker frem at ungdom havner i en særstilling når det kommer til AMO-
kurs. Unge mellom 19 og 30 år skal være en prioritert gruppe, men mange av disse har ungdomsrett 
eller voksenrett. De som har slike rettigheter skal ikke få tilsvarende tilbud fra NAV. Dette opplever 
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den ansatte i NAV fylke som forvirrende og lite hensiktsmessig. Vedkommende utyper dette med at 
ettersom det er et behov for fagkompetanse i fylket og det er en aktivitetsplikt for de under 30, bør 
man i større grad bør kunne tilby fagutdanning som AMO-kurs for denne gruppen. 

Leverandøren fremhever en lignende problematikk ved at mange av de unge som deltar på kurs har 
droppet ut av videregående fordi de ikke har fått lærlingplass eller ikke har fått den oppfølgingen de 
trenger for å fullføre skolegangen. Leverandøren mener at NAV bør kunne anskaffe mer tilrettelagte 
fagutdanningsopplegg slik at flere kan fullføre skolegangen og ta fagbrev.  

Det finnes få egne kurs for minoritetsspråklige, men felles for de kursene som tilbys for denne bru-
kergruppen er at de inkluderer språkopplæring og samfunnskunnskap. Veilederne informer at det har 
vært arrangert språk og jobbsøkerkurs for polske arbeidssøkere med polske instruktører samt mer 
generelle norskopplæringskurs. Både veilederne og leverandøren vi snakket med fremhever et økt be-
hov for norskopplæring, helst i kombinasjon med yrkesopplæring. En av veilederne jobber uteluk-
kende med flyktninger og informerer om at flere har svært begrensede norskferdigheter og har et 
behov for et enda mer tilrettelagt språktilbud enn det som finnes i dag. 

Det opplyses fra veilederne om at personer med høyere utdanning i utgangspunktet skal håndtere 
jobbsøkingen på egenhånd, men at det nylig er anskaffet et «Ideutviklingskurs» som er tiltenkt de med 
høyere utdanning eller de som har et ønske om å skape sin egen arbeidsplass. Den gruppen det derimot 
ikke finnes noen tilrettelagte kurstilbud for i dag er personer over 60 år.  

AMO-kurs i lys av andre aktørers tilbud 

Det fremheves av samtlige aktører vi har snakket med at fagkompetanse er nøkkelen til arbeid i Tele-
mark, men den ansatte ved NAV fylke fremhever at det er utfordrende å lage yrkesrettede fagutdan-
ninger under AMO paraplyen ettersom det er få aktører som tilbyr fagutdanning. For de fagutdan-
ningene NAV får anskaffet kurs, oppstår en annen utfordring. NAV kan tilby fagene, men ikke lær-
lingplassene som trengs for å få fagbrev da dette ikke er NAVs oppgave. Den enkelte må selv finne 
lærlingplass eller ved hjelp fra opplæringskontoret i fylkeskommunen. De ansatte i NAV opplyser at 
det i dag ikke finnes nok lærlingplasser i Telemark. På grunn av dette må de som har gjennomført 
ordinær videregående opplæring konkurrere om lærlingplass på link linje med de som har tatt utdan-
ningen sin gjennom NAV. 

En utfordring som både ansatte i fylke og leverandøren opplyser om er at et stort antall av elevene i 
det ordinære utdanningsløpet dropper ut fordi de ikke får lærlingplass. Disse kommer da til NAV for 
å få bistand. NAV kan ikke tilby dem lærlingplass og alternativet blir derfor andre kurstilbud for å 
komme seg i jobb.  

Leverandøren fremhever at det er mulig å ta fagbrev etter fem år med praksis og at de prøver å legge 
til rette for dette for de som ikke får lærlingplass. Derimot er det vanskelig å få jobb som ufaglært og 
det oppleves som tungvint for mange av deltakerne å skulle gå fem år i praksis når man kan ta fagbrev 
etter to år som lærling. 
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Både de ansatte i NAV og leverandøren etterlyser et tettere samarbeid mellom NAV, fylkeskommunen 
og bedriftene i nærområdet for å løse disse utfordringene.  

De ansatte i NAV og leverandøren fremhever at det i større grad bør samarbeides med de som gjen-
nomfører rettighetsbaserte norskundervisningen for flyktninger og andre innvandrere. Leverandøren 
mener det er paradoksalt at en stor andel av de som har gjennomført denne norskundervisningen, blir 
sendt på norskkurs gjennom NAV i etterkant fordi de ikke har lært nok. Leverandøren har også opp-
levd at personer som kommer på kurs har så svake norskferdigheter at de må tas ut av kurset. Den 
ansatte i NAV fylke kjenner til denne problematikken og mener at en del av dagenes språkprøver ikke 
gir er korrekt bilde av den enkeltes ferdigheter.  

3.4.2 Anskaffelse og igangsettingen 

Den ansatte ved NAV fylke forklarer at det ikke finnes en sentralisert tiltaksenhet i NAV Telemark, 
men at det finnes tiltaksansvarlige ved hvert av kontorene. Arbeidet med anskaffelser er et samarbeid 
mellom disse og ansatte i NAV fylke. Det er de tiltaksansvarlige som har hovedansvaret for å kartlegge 
behov for kurs, men den ansatte i NAV fylke fremhever at det i all hovedsak er etterspørselen i ar-
beidsmarkedet som er det avgjørende for hvilke kurs som anskaffes og at dette gjenspeiles i dagens 
kursportefølje. 

Det er de tiltaksansvarlige som har ansvar for det kursspesifikke innholdet i kravspesifikasjonene, 
mens de ansatte i NAV fylke bistår med kompetanse på lov om offentlige anskaffelser. Det ses ikke 
hen til andre fylker i utarbeidelsen av kravspesifikasjonene, men kravspesifikasjonen gjenbrukes på 
tvers av kontorene, informerer den ansatte i NAV fylke om. Både NAV fylke og den tiltaksansvarlige 
deltar i vurderingen av innkomne tilbud. 

Leverandøren vi snakket med informerer om at det har vært tilfeller hvor samtlige leverandører har 
misforstått kravspesifikasjoner lyst ut av NAV i Telemark. Vedkommende peker også på at kravspe-
sifikasjonene til tider har hatt tvetydige og urealistiske målsetninger. Eksempelvis har NAV satt krav 
om at 70 prosent skal være i jobb etter endt kurs. Samtidig opplever leverandøren at NAV4 registrerer 
de som har fått praksisplass i etterkant av kurs som formidlet til arbeid. Leverandøren selv anser ikke 
dette som en varig tilknytting til arbeidslivet og mener derfor at praksisplass ikke bør registreres slik. 
Med unntak av dette, fremhever leverandøren at kravspesifikasjonene oppleves som gode og at de 
utfordrer leverandørene til å tenke nytt. Leverandøren opplever også NAV i Telemark som åpne for 
nye innspill og kursideer.  

Leverandøren forklarer videre at det er jevnt over stor konkurranse om å levere AMO-kurs i Telemark, 
og at et økt antall utenlandske aktører har levert tilbud de siste årene. Det er også merkbart at en av 
landets største arbeidsmarkedsbedrifter har begynt å levere AMO-kurs i fylket. Utover dette, forklarer 
leverandøren og NAV fylke at konkurransen er mindre for yrkesrettede kurs. Den ansatte i NAV fylke 
forklarer at det er vesentlig enklere å få inn tilbud når det utlyses rammeavtaler på avklaringskurs enn 
på yrkesrettede kurs. Dette fordi det er få aktører som tilbyr fagopplæring i fylket og mange av disse 

                                                 
4 Leverandøren presiserte ikke hvorvidt det var snakk om NAV fylke eller NAV lokalt. 



AMO i syv norske fylker 
 

43 
 
 

ønsker ikke å levere tilbud til NAV da de får nok deltakere gjennom ordinære utdanningsløp. Ved-
kommende tror også at få tilbud er en effekt av at NAV sentralt de sist årene har brukt vesentlig mer 
penger på avklaring og oppfølging enn på kompetanseheving, og at aktuelle aktører dermed ikke ser 
et marked for deres tjenester hos NAV. 

Både den ansatte i fylke og veilederne informerer om at det benyttes AMO enkeltplass. Veilederne 
forklarer at det i utgangspunktet skal være mulig for alle og søke om AMO enkeltplass, men at dette 
særlig benyttes dersom brukeren har arbeidsgaranti i etterkant av kurset eller om det er knyttet større 
økonomiske besparelser til innvilgningen. Som eksempel på sistnevnte trekker veilederne frem at det 
er billigere å kjøpe en AMO enkeltplass enn å ha en storfamilie på sosial stønad.  

Det er finnes ingen faste intervaller for når ulike kurs igangsettes. Hvilke kurs som igangsettes når 
bestemmes utfra budsjettet. Dette innebærer at det planlegges kurs for et halvt år av gangen, og at de 
fleste kursene igangsettes i januar/februar eller i august/september. Veilederne opplyser at det kunne 
vært hensiktsmessig at noen kurs gikk kontinuerlig og med løpende opptak, men de mener også at det 
å få delta på kurs skal henge litt høy. Dersom det er tilfellet vet man at deltakerne er motiverte og 
overgangen til arbeid mer sannsynlig.  

3.4.3 Innsøking til kurs 

Veilederne ved kontorene forklarer at de har omtrent 50-60 brukere hver og at det tar tid å bli kjent 
med hver enkelt. På bakgrunn av dette søker de ofte inn sine brukere på kurs basert på brukernes egne 
ønsker. Veilederne forklarer at dette til tider gjør det vanskelig å begrunne hvorfor akkurat denne 
brukeren skal få plass på kurset. På den andre siden, må brukerne i forkant av de fleste kursene delta 
på informasjonsmøter om kursets innhold og hva som forventes av dem samt gjennomføre intervjuer 
med kursleverandør før det avgjøres hvem som får plass på kurset.  

Dette var tilfellet for brukerne vi snakket med som deltok på «Helsefagarbeiderkurs». De var blant de 
16 som fikk plass på kurset etter at 60 personer hadde vært på intervju. Begge brukerne informerer 
om at de fikk tilstrekkelig informasjon om kurset og utvelgelsesprosessen fra sin veileder hos NAV i 
forkant. De opplyste også om at de anså utvelgelsesprosessen som hensiktsmessig for å finne moti-
verte og egnede deltakere, noe de mener det er behov for da man skal fullføre VG1 og VG2 på 10 
måneder. Brukerne forklarte også at det var positivt at det ble stilt krav om at deltakerne hadde ar-
beidserfaring fra helsesektoren for å få plass. Derimot, mente begge brukerne at det burde vært streng-
ere krav til norskferdigheter da noen av deltakerne har svake norskferdigheter og det ikke er tid til 
ekstra norskundervisning i kurset.  

Den ansatte i NAV fylke opplyser at det i noen kurs også benyttes seleksjonsuker. Veilederne ved 
kontorene eksemplifiserer dette med kurset «Førerkort klasse CE». I dette kurset inviteres 30 personer 
til et 14 dagers opplegg hvor man skal prøvekjøre samt gjennomføre intervjuer med NAV og repre-
sentanter fra transportbransjen for å teste motivasjon, språkferdigheter og egnethet. I etterkant av 
dette får 15 personer tilbud om plass på kurset. 

For deltakelse på jobbsøkerkurs med generell arbeidspraksis må ikke brukerne gjennom intervjuer og 
seleksjonsuker. Dette gir veilederen noe mer frihet i hvilke brukere man søker inn på disse kursene, 
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men det understrekes at deltakelse på disse kursene også er basert på krav som eksempelvis at man 
har behov for bistand i jobbsøkerprosessen. 

En av veilederne vi snakket med jobber utelukkende med flyktninger og forklarer at prosessen er 
annerledes for denne gruppen. For kurstilbud for flyktninger går veileder direkte til Controller med 
behovene. Dette fordi det er spesifiserte tiltaksmidler for denne gruppen som de enkelte NAV-kon-
torene må forholde seg til. 

3.4.4 Innhold og målsetning 

Sammenheng mellom målgruppe, målsetning og innhold 

Samtlige av de ansatte i NAV anser hovedmålsetningen med AMO-kurs som overgang til jobb uav-
hengig av målgruppe eller innhold. Direkte overgang til arbeid er målsetningen både i de yrkesrettede 
kursene og de kursene som i hovedsak inneholder jobbsøkeraktiviteter. Derimot opplyser veilederne 
ved kontorene at noen kurs ikke alltid har målsetning om direkte overgang til jobb. 

For kursene som i hovedsak består av norskopplæring og samfunnsopplæring forklarer veilederne at 
disse også skal føre til jobb, men at disse i større grad anses som et steg på veien mot arbeid ettersom 
de tar sikte på å gjøre den enkelte bruker kvalifisert for deltakelse i arbeidslivet. 

Den ansatte i NAV fylke forteller at det til tider arrangeres arbeidslivskurs med fokus på kartlegging, 
arbeidstrening og oppfølging hvor særlig minoritetspråklige med ekstra bistandsbehov er målgruppen. 
Disse kursene har jevnt over dårlige resultater når det gjelder formidling til arbeid, men ettersom det 
finnes få andre tilbud for denne målgruppen arrangeres de allikevel. Kurset «Mangfoldsløftet» trekkes 
frem av veilederne ved kontorene som et eksempel på et slikt kurs. Veilederne opplever det som en 
målsetning for dette kurset at den enkelte bruker skal få økt livskvalitet og motivasjon til arbeid. 

Veilederne opplyser også om at det finnes kurs hvor målet er overgang til utdanning. Dette gjelder 
særlig kurs for ungdom. 

Bruk av AMO-kurs som del av en tiltakskjede 

Samtlige av de NAV ansatte forklarer at den ideelle bruken av AMO-kurs er et kurs og i jobb.  

Den ansatte ved NAV fylke mener det finnes lite kjedetenking i NAV i Telemark. De ansatte ved 
kontorene derimot opplyser at tiltakskjeding er vanlig for de svakeste brukerne. For denne gruppen 
anses veien til jobb som en lengere prosess hvor brukerne ofte må delta på ulike tiltak for å komme i 
jobb. Det fremheves av veilederen at en av de viktigeste suksessfaktorene for å få de svakeste ut i 
arbeid er å hjelpe dem til å se eget behov for flere tiltak og være åpne med dem om at veien til arbeid 
kan være lang.  

Et tiltak som i stor grad brukes sammen med AMO-kurs er midlertidig lønnstilskudd. Dette medfører 
at mange får tilbud om fast jobb i etterkant av perioden med lønnstilskudd. Det opplyses av den 
ansatte i fylke at dette tiltaket i hovedsak gis til de som er nærmest jobb i utgangspunktet. 
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3.4.5 Vurdering av kvalitet og resultater, og rapportering fra kursene 

Aktørenes vurderinger av kvalitet og resultater 

Samtlige av de ansatte i NAV anser prosentandelen som kommer i jobb som en god indikator for 
kursets kvalitet. Den ansatte i NAV fylke forklarer at hva som anses som et godt resultat varierer fra 
kurs til kurs og at kravet settes utfra tidligere erfaringer med kurset og kursets innhold. Eksempelvis 
forventes det at en større andel av de som deltar på et yrkesrettet kurs kommer ut i jobb, enn av de 
som deltar på språkopplæring. Vedkommende forklarer videre at personer som går over i egenfinan-
siert utdanning inkluderes i statistikken som formidlet til arbeid. 

Veilederne trekker frem at noen kurs har andre effekter som eksempelvis økt motivasjon. Slike effekter 
anerkjennes, men det anses ikke som resultater og måles heller ikke, informerer den ansatte i NAV 
fylke. 

Fra leverandørens ståsted trekkes varig tilknytting til arbeidslivet eller overgang til utdanning frem som 
et godt resultat og en god indikator på kvalitet. Dette innebærer ifølge leverandøren at praksisplass 
ikke kan anses som et godt resultat.  

Deltakerne vi snakket med anser andelen som består de teoretiske prøvene og deretter får lærlingplass 
som et godt resultat for kurset. Når det gjelder vurdering av kursets kvalitet opplever de denne som 
høy da de anser lærerne som faglig dyktige og med evne til å tilpasse innholdet til den enkeltes behov.  

Rapportering og evaluering av kurs 

Den ansatte i NAV fylke informerer om at stilles krav om at leverandøren skal levere rapporter på 
hvor mange som får jobb direkte etter endt kurs samt to måneder etter kursslutt. I tillegg til dette skal 
det utarbeides rapporter på den enkelte bruker. Leverandøren opplyser at de har regelmessig dialog 
med NAV utover rapporteringen, men at omfanget av denne dialogen er avhengig av den enkelte 
tiltaksansvarlige.  

Den ansatte i NAV fylke forklarer at den prosentvise formidlingen til arbeid sammenstilles for å gi et 
bilde av kursets resultater over tid. Deretter brukes dette i evalueringen av hvorvidt kurset skal anskaf-
fes igjen, men det opplyses av den ansatte i fylke at man her viser skjønn. Vedkommende trekker frem 
kurset «Mangfoldsløftet» som eksempel. Dette kurset formidler som oftest to av ti deltakere, men 
ettersom det også har andre effekter som eksempelvis økt motivasjon og det er et av få tilbud tilpasset 
minoritetsspråklige, ønsker flere av veilederne å beholde kurset. Da har NAV fylke sett bort i fra de 
svake resultatene og fortsatt å anskaffe kurset. 

Det er veilederne som mottar rapportene som leverandørene utarbeider på hver enkelt deltaker. Disse 
beskrives av veilederne som et godt verktøy for å planlegge veien videre dersom deltakeren ikke har 
kommet i jobb etter endt kurs. Den ansatte i NAV fylke opplever at dette i liten grad skjer. Vedkom-
mende beskriver de ansatte i NAV som gode til å igangsette tiltak, men dårlige til å følge opp i etter-
kant. Det følges i liten grad opp om tiltak lykkes og om den enkelte kommer over i jobb. 
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Leverandøren forteller at de i tillegg til rapportene NAV etterspør, følger deltakere som gikk over i 
ordinær utdanning i opptil to år etter kursslutt. Dette for føre intern statistikk over hvem som kommer 
i fast jobb, fullfører fagbrev og/eller tar høyere utdanning.  

Deltakerne vi snakket med informerer om at de har god dialog med lærerne og at de får evaluere kurset 
hvert semester. Det fremkommer ikke av samtalen hvorvidt de har hatt kontakt med sin NAV veileder 
underveis i kurset. 

3.5 Vest-Agder 

Kartleggingen av AMO-kurs viser at Vest-Agder har en relativt vid portefølje med flere ulike AMO-
kurs. Halvparten av kursene har et mål om at deltakeren skal gå over i jobb etter fullført kurs, mens 
mange andre kurs har en eller flere andre målsetninger. Vi finner både «tradisjonelle», arbeidsrettede 
kurs som yrkessjåfør og helsefagarbeider, men også etablererkurs. Videre er det en del kurs som inne-
holder arbeidsnorsk og praksis, eller arbeidslivskunnskap. Forskjellene i målsetningene i de ulike 
AMO-kursene vises i figuren nedenfor. 

Figur 8: Målsetning med AMO-kursene (Vest-Agder) 

 
Merk at et kurs kan ha flere målsetninger.  
Kilde: Oxford Research & BDO 

 

Vest-Agder delt inn i tre tjenesteområder (Kristiansand-regionen, Lindesnes-regionen og Lister-regio-
nen). På AMO-feltet gjør det seg bemerket ved at kurs bestilles og tilbys innenfor hvert tjenesteom-
råde. Hver regionleder styrer bruken av de tildelte tiltaksmidlene. Det betyr at regionene planlegger 
AMO-kursene separat, men får bistand fra fylket ved innkjøp av kurs.  

Flere informanter i NAV på region- og fylkesnivå ønsker at hele Vest-Agder ses under ett når AMO-
kursene anskaffes og tilbys, slik at porteføljen i større grad gjenspeiler behovet i de mindre sentrale 
tjenesteområdene, enn tilfellet er i dag. Nå undersøkes muligheten for å gå bort fra regioninndelingen 
på AMO-feltet. Ambisjonen er at NAV fylke fremover skal bli mer delaktig i planprosessen, og at 
AMO-kursene i Vest-Agder i større grad ses i sammenheng med hverandre.  
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3.5.1 Tilpasning til arbeidsmarked og ulike grupper i samfunnet  

Tilpasning til arbeidsmarkedssituasjonen 

Hensynet til arbeidsmarkedet er sentralt når nye kurs kjøpes inn, forteller informanten i NAV fylke. 
Det må være arbeidsgivere som kan ta imot deltakerne fra kursene. Samtidig er det ikke et utpreget 
regionalt fokus5; NAV fylke forteller at det hovedsakelig fokuserer på det nasjonale arbeidsmarkedet. 
Arbeidsmarkedet i regionene får samlet sett mindre oppmerksomhet, annet enn at tilbudet må av-
stemmes mellom regionene.  

Det er ikke nødvendigvis hele etterspørselen i arbeidsmarkedet som dekkes ved hjelp av AMO-kurs. 
Deler av etterspørselen, særlig innenfor industri og bygg & anlegg dekkes gjennom skoleverket og 
fylkeskommunens utdanning, fremfor gjennom AMO-kurs. Samlet sett mener en ansatt i NAV fylke 
imidlertid at kompetansebehovet i arbeidsmarkedet dekkes i samspillet mellom NAV og fylkeskom-
munen.  

Kontorene antyder at tilbudet på arbeidskraft er styrende for hva slags kursbehov som meldes inn. En 
veileder forteller at det vanligvis i mindre grad er etterspørselen etter arbeidskraft som legges til grunn, 
men brukernes ønsker om kurs. Kursene brukes ikke til å tilfredsstille arbeidsgivernes ønsker. Veile-
deren ser dog ikke bort fra at dette fravikes i perioder med høy etterspørsel etter eksempelvis anleggs-
maskiner, stillasbygging, muring, og liknende, men dette er heller unntaket enn regelen.  

Når veilederne reflekterer over porteføljen av tilgjengelige AMO-kurs vurderes den som god. Det er 
antakeligvis noen hull i porteføljen, men i stort dekker AMO over de viktigste behovene i regionen. 

Prioriterte grupper og deres kursbehov 

Både NAV fylke og veilederne mener at AMO er for brukere som i utgangspunktet har lave kvalifika-
sjoner, og som sliter i konkurransen om arbeidsplasser. 

I Vest-Agder prioriterer NAV brukere under 30 år og innvandrere fra utenfor EØS-området. Samtidig 
har NAV-kontoret valgt en litt annen inndeling, her skiller kontoret mellom brukere under 25 år og 
brukere over 25. For unge arbeidssøkere (under 25 år) antar kontoret at det primære behovet er å få 
utdanning og en formell kompetanse. Samtidig erkjenner NAV-kontoret at mange ungdommer kan 
være skoletrøtte, og kan være mer interessert i kurs med praktisk innhold eller praksis, enn kurs som 
bidrar til en fullført utdannelse.  

Leverandøren opplever at det rekrutteres en del unge deltakere som har en bagasje som gjør at AMO-
kurset ikke passer for dem, eller at de får redusert utbytte. Leverandøren forteller at de har en mer 
intensiv kontakt med deltakerne enn hva NAV har, og at de har lettere identifiserer utfordringer hos 
deltakeren. Leverandøren tar i slike situasjoner kontakt med NAV og orienterer om forholdet, men 
blir bedt av NAV-kontoret om å beholde deltakeren i kurset. Dette hovedsakelig fordi NAV ikke har 

                                                 
5 Med dette menes inndelingen i tiltaksregioner eller tjenesteområder, som praktiseres i Vest-Agder 
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et annet tilbud for brukeren, og håper at brukeren kan få nytte av å ha faste daglige rutiner, forteller 
leverandøren. 

Mange kurs er utformet med en norskdel, eller i forlengelsen av Introprogrammet. I slike situasjoner 
kan AMO være særlig relevant for videre norskopplæring, når rettighetene til norskopplæring er brukt 
opp, men behovet for videre norskkunnskaper er til stede. En ansatt i NAV fylke forteller at det anser 
norsk nivå B1 som nødvendig, og at det er gledelig å kunne bruke AMO-kurs til å gi brukerne den 
nødvendige språkkompetansen. 

3.5.2 Anskaffelse og igangsettingen 

I Vest-Agder anskaffes rammeavtaler og gjennomføringer i tett dialog mellom NAV-kontorene og 
NAV fylke. Selv om det er NAV fylke som formelt anskaffer kurset, spiller NAV-kontoret en viktig 
rolle. Kontorene har mulighet til å komme med ønsker og innspill til hvilke typer kurs de mener er 
mest hensiktsmessig. Kontorene tar da både utgangspunkt i egne observasjoner med hensyn til etter-
spørselen i arbeidsmarkedet, og den ledige kapasiteten, og sammenstiller innspill fra brukerne de har 
fått. Både kontorenes egne vurderinger og brukernes innspill tas inn i tilbakemeldingene til NAV fylke 
når rammeavtaler skal anskaffes. Kontorene involveres i stort omfang i utviklingen av kravspesifika-
sjonene. 

Kontorene har mulighet til å kjøpe inn individuelle AMO-kurs i situasjoner hvor de har brukere med 
en ansettelsesgaranti fra arbeidsgiver, med betingelsen om at brukeren deltar på et relevant kurs. For 
kontorets del er det imidlertid ønskelig at det gjennomføres gruppekurs, da disse er billigere enn indi-
viduelle kurs.  

NAV fylke og regionansvarlige gir uttrykk for at det ønskes en bred portefølje av kurs som komple-
menterer hverandre. Det er imidlertid utfordrende at Vest-Agder oppleves som sammensatt, hvor en 
stor del av innbyggerne bor øst i fylket. Det gjør at det ofte ikke finnes nok brukere til å opprette egne 
AMO-kurs i andre tjenesteområder, eller at AMO-kursene der er kopier av kurs som kjøres i Kristian-
sand-regionen. Selv om kursene anskaffes etter en portefølje-tankegang, er antall kurs som kjøres på 
et tidspunkt begrenset. Kartleggingen av kravspesifikasjoner viser at det i 2015 var 22 kursavtaler. 
Likevel forteller NAV-kontoret at det til enhver tid ikke er mer enn fem til ti aktive kurs. 

Leverandøren opplever anskaffelsesprosessen som ryddig. Til forskjell fra andre fylker der leverand-
øren opererer, beskrives imidlertid NAV Vest-Agder som ikke like dialogorientert overfor leverandø-
ren som andre fylker. Det er mindre mulighet til å tenke høyt og utvikle kurs i dialog med NAV fylke 
enn det er andre steder. Leverandøren forteller også om en konkurransepreget situasjon om AMO-
kurs i Vest-Agder. I noen situasjoner opplever leverandøren å ha opp mot 30 konkurrenter, andre 
ganger er det mellom fem og åtte konkurrenter. Kvaliteten på tilbudene (målt i NAV sin scoring av 
tilbudene) er nokså god, forteller leverandøren. Det avgjørende kriteriet i mange situasjoner ser derfor 
ut til å være pris, ifølge leverandøren. 

Når det gjelder igangsettelsen av kursene, foregår dette i tett samspill mellom lokalkontorene og NAV 
fylke. Det er ikke tiltaksavdelingen som lager kursene, men fagavdelingene og de andre kontorene (i 
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tillegg til Kristiansand) som sammen kan foreslå kurs, og at de kan prioritere hvilke kurs de ønsker at 
skal gjennomføres.  

Igangsettelsen av AMO-kurs kan imidlertid også være betinget av andre forhold; AMO igangsettes 
særlig i situasjoner hvor det gjøres tilgjengelig ekstra midler. Også i situasjoner hvor det er en nedgang 
i antall brukere i tiltak, kan det raskt kjøres et enkelt AMO-kurs med kort varighet og med mange 
deltakere. Det vil typisk være et kurs som er lett å planlegge og budsjettere for.  

3.5.3 Innsøking til kurs 

Idealet for bruken av AMO, slik NAV fylke ser det, er at brukeren gis en yrkesspesifikk kompetanse 
som etterpå fører til ansettelse. NAV-kontoret deler dette synet, og beskriver seleksjons- og innsø-
kingsprosessen som en dialog med brukeren om brukerens interesser og behov for kompetanse. I 
tillegg tas kompetansebehov i næringslivet med i betraktningen. Brukerne tvinges sjelden inn på kurs, 
eller deltar mot sin vilje. Noen ganger er det imidlertid snakk om mildt press, opplyser veilederne. 

Deltakerne som er intervjuet, bekrefter inntrykket av at AMO-innsøkingen i stor grad er basert på 
frivillighet og interesser. De understreker at de deltok på AMO-kursene etter eget ønske, og etter god 
og presis informasjon fra NAV-veileder om kursets innhold. 

Flere informanter i NAV vedgår imidlertid også at det kan være avvik fra den ideelle tilnærmingen. 
Veilederne opplever å være styrt på måltall, og kan oppleve en forventning om høyere innsøking til et 
AMO-kurs enn hva faglige hensyn skulle tilsi. En annen utfordring er at god og presis innsøking 
forutsetter at kursporteføljen er tilstrekkelig kjent blant veilederne. Særlig i situasjoner hvor det er et 
bredt kurstilbud, eller nyanseforskjeller mellom kurs, kan det være vanskelig for veilederne 1) å vite 
om alle kursene som er tilgjengelige, og 2) å søke brukeren inn på rett kurs. Leverandøren har inntrykk 
av at innsøkingen noen ganger er motivert av et ønske om å fylle en kvote. På kursene hvor det i 
forkant gjennomføres seleksjonsintervjuer med brukerne kontorene foreslår, opplever leverandøren 
at det til tider er kandidater som ikke har forutsetningene for å få fullt utbytte av kurset. Videre noteres 
det at noen brukere som søkes inn, ikke har motivasjonen til å delta på kurset. Leverandøren forteller 
imidlertid at de ofte lykkes med å snu dette. 

3.5.4 Innhold og målsetning 

Sammenheng mellom målgruppe, målsetning og innhold 

Kursene har så langt ofte hatt et generelt eller praktisk innhold, forteller en ansatt i NAV fylke. Del-
takerne har fått økt kunnskap om generelle forhold (for eksempel jobbsøking, det norske arbeidsmar-
kedet) eller yrkesrelevante ferdigheter, uten at dette har resultert i formell kompetanse. Særlig kursene 
for fremmedspråklige har et meget begrenset yrkesfaglig innhold, mener informantene. 

Særlig fra veiledernes ståsted er det et ønske om mer fag- og utdanningsrelevant kursing i fremtiden, 
slik at flere deltakere får formell kompetanse eller en formell utdanning. Trenden i arbeidsmarkedet 
går mot økt etterspørsel etter formell utdanning, sier veilederne, og da er det hensiktsmessig at AMO 
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kan hjelpe deltakeren mot å oppnå fagbrev. En informant trekker imidlertid frem at politiske bestem-
melser frem til nå har vært at AMO ikke skal gi fagutdannelse med eksamen6, og at dette i realiteten 
har hindret kontorene i å legge inn bestillinger på fagutdannelser til NAV fylke. Informantene er imid-
lertid optimistiske vedrørende muligheter for å kunne tilby dette gjennom AMO i fremtiden. 

Innholdet i kursene, sett fra de intervjuede deltakernes ståsted, er relevant og nyttig. Det berettes om 
stor tilfredshet med kursets form og innhold, både for egen del og for gruppens del. For enkelte 
brukere med uttalte høye ambisjoner, kunne det ha vært hensiktsmessig med små justeringer. Helhets-
inntrykket av kurset og innholdet er likevel positivt. 

Målet med AMO-kurset ser primært ut til å være å få arbeidsledige i jobb. En representant fra et NAV-
kontor presiserer at det er ønskelig at brukeren kommer i varig ansettelse, og at AMO derfor ikke bør 
være en enkel og midlertidig løsning. Samtidig ser vi også at veilederne kan ha andre målsetninger med 
å få brukerne i AMO-kurs. Det kan være et ønske om å få brukeren i aktivitet eller å øke brukerens 
motivasjon til å søke jobb ved at brukeren får bli kjent med andre jobber. 

Det er antydninger til at kursene kan brukes til andre formål enn overgang til jobb. Flere veiledere sier 
at kursene til tider brukes til avklaring, oppfølging, og økt motivasjon for brukeren. Andre forteller at 
målet kan være å få brukeren inn i aktivitet og faste rutiner igjen. Fra kartleggingen ser vi også at en 
rekke kurs, både i Vest-Agder og i andre fylker, primært har som mål å øke deltakernes basisferdighe-
ter, fremfor å føre til umiddelbar ansettelse. Sistnevnte er gjerne kurs for brukere med utenlandsk 
bakgrunn. Selv om veilederne vedgår at dette ofte ikke er i tråd med målet for AMO, brukes AMO 
bevisst for nettopp disse.  

Både veiledere og ansatt i NAV fylke forteller også at AMO i noen tilfelles kan benyttes som et alter-
nativ til oppfølging og avklaring. AMO fremstår som et mer intensivt opplegg enn nevnte tiltak, og 
det tas i slike situasjoner et bevisst valg om å sende brukeren på et AMO-kurs. Informanten i NAV 
fylke mener at det er uheldig, men at det er slik tiltaket til tider brukes.  

Deltakerne forteller i intervjuene at AMO-kurset de deltok på i utgangspunktet passet med deres be-
hov. Deltakerne ønsket å delta på kurset og tok initiativet overfor veilederen sin. Brukerne kan imid-
lertid ha ulike motiver og behov. Mens en deltaker hadde et behov for praksis innenfor den aktuelle 
bransjen (noe som resulterte i jobb etterpå), fortalte en annen deltaker at behovet for kontakt, språk-
praksis og nettverksbygging var viktigst. For denne deltakeren var det faglige innholdet i kurset sekun-
dært, da vedkommende hadde erfaring fra samme bransje fra før. Kursleverandør mente derfor at 
brukeren heller burde på et annet tiltak, men vedkommende ønsket å delta på dette kurset, likevel. 

                                                 
6 Etter hva vi forstår, er dette ikke riktig. Det har vært begrensninger knyttet til varigheten på kurs, noe som kan gjøre det 
vanskelig å tilby kurs som gir fagbrev. Vi gjengir likevel informantenes oppfatning, da dette han ha påvirket hvordan AMO 
har blitt brukt. 
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Bruk av AMO-kurs som del av en tiltakskjede 

I følge veilederne utgjør kjedingen av AMO, så arbeidspraksis i bedrift, så lønnstilskudd det ideelle 
løpet. Andre, typiske kjeder kan være at en bruker med utenlandsk bakgrunn først deltar på intropro-
grammet, og deretter går på AMO-kurs for å få jobb.  

Veilederne og leverandøren forteller også om utilsiktede kjeder. Dette gjelder for eksempel sirkulasjon 
av brukere innenfor ulike tiltak; Flere brukere har vært gjennom flere tiltak (gjerne med liknende inn-
hold) uten å få overgang til jobb.  

En annen situasjon som beskrives av NAV-kontoret og NAV fylke, er når en bruker med utenlandsk 
bakgrunn først deltar på introprogrammet og så kommer til NAV. Ulempen oppstår når brukeren da 
må gjennom en eller flere runder med kartlegging og planlegging, før brukeren kan settes i arbeidsrettet 
tiltak. Prosessen oppleves som unødvendig lang, og yrkesrelevansen i kurstilbudet kommer inn for 
sent, ifølge informantene. 

Fra leverandørens hold noteres det at alle deltakerne på visse kurs mottar sosialhjelp. Her fungerer 
AMO sammen med en ytelse. Leverandøren bemerker at deltakerens økonomiske situasjon kan ha 
stor betydning for utbyttet av kurset, og det er derfor viktig at vedkommende slipper økonomiske 
bekymringer.  

3.5.5 Vurdering av kvalitet og resultater, og rapportering fra kursene 

Aktørenes vurderinger av kvalitet og resultater 

NAV fylke mener at gode resultater forutsetter at det utformes gode kurs, at de gjennomføres på en 
god måte, og at man evner å søke inn de rette brukerne til kursene. Når det er snakk om brukere som 
etter fullført tiltak ikke kommer i jobb og dukker opp i NAV sine systemer igjen, er både NAV fylke 
og lokalkontoret enige om at det ikke nødvendigvis skyldes dårlig kvalitet på tiltaket, men at det er 
andre, gjerne individavhengige årsaker til det.  

Det som etter NAV fylkeskontorets og NAV-kontorets mening er vellykkede AMO-kurs er de som 
treffer markedet, er yrkesrettede, og får deltakerne i jobb. Informantene identifiserer imidlertid en del 
kurs som ikke har disse kjennetegnene, eksempelvis kurs som inneholder sertifikat for f.eks. tyngre 
kjøretøy, men som ikke har en (tilstrekkelig omfattende) praksisdel, og som derfor heller ikke medfører 
ansettelse for den enkelte brukeren. Slike kurs har NAV i Vest-Agder derfor gått bort fra, med mindre 
det foreligger en jobbgaranti. 

Leverandørens vurdering av hva som er et bra kurs, avviker noe fra NAV sine vurderinger. Leveran-
døren gjennomfører kurs som har lav overgang til jobb, men som bringer deltakerne nærmere arbeids-
livet. Kurset gjennomføres etter bestilling fra NAV fylke. Leverandøren mener derfor at kriterier for 
god kvalitet på kurset er hvorvidt kurset gjennomføres i henhold til kravspesifikasjonen, og om kurs-
arrangøren leverer i henhold til rammeavtalen. Leverandøren er imidlertid enig med NAV i at praksis 
og muligheten til å vise seg frem må være en sentral del i kurs hvor målet er overgang til ansettelse.  
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Det er vanskelig å si noe om resultater, og særlig effekter av AMO på sikt, mener en ansatt i NAV 
fylke. Det finnes ingen gode mekanismer for å se om brukere har kommet i jobb, og om de blir i jobb. 
Slike undersøkelser må i så fall gjennomføres manuelt. Stikkprøver fra kurs i Vest-Agder og inntrykk 
fra andre fylker tyder på at AMO kan ha god effekt og få brukere ut i varige ansettelsesforhold, forteller 
en ansatt i NAV fylke. Dette gjelder særlig utvalgte fylker hvor fokuset har vært på fagrettede AMO-
kurs, forteller informanten. 

Kontorene sitter igjen med et inntrykk av at de får mye igjen for kursene. Dette kan imidlertid være 
vanskelig å bevise med tall; Veilederne forteller at de mottar statistikk på resultater på kort og mellom-
lang sikt. Dette handler om antall brukere som har kommet i jobb etter tiltak. Samtidig etterlyser 
veilederne bedre kunnskap om brukerne har kommet i et varig ansettelsesforhold. 

Kontoret beretter om at de får tilbakemeldinger fra deltakerne på kursene. Tilbakemeldingene spriker 
ofte, og samme kurs kan få meget positive tilbakemeldinger fra noen deltakere, mens andre er negative. 
Dette kan være utfordrende å håndtere, men veilederne benytter ofte anledningen til å gi tilbakemel-
dinger til leverandørene etter fullført kurs. Det gjelder både positive og negative tilbakemeldinger. Fra 
leverandørens side etterlyses det mer dialog med NAV. Dialogen behøver ikke handle om det konkrete 
kurset, men om rammeavtalen. Leverandøren forteller at arbeidsmarkedet og deltakerne som søkes 
inn endrer seg i løpet av perioden for rammeavtalen, og at det kan være ønskelig med økt dialog om 
justeringer underveis. 

Rapportering og evaluering av kurs 

Leverandørene forteller at det er relativt enkelt å få oversikt over direkte resultater fra kurset, særlig 
når deltakerne har gått over i jobb. Det er imidlertid vanskeligere for leverandøren å finne ut om 
deltakeren fortsatt er i jobb etter en periode. Det sendes ut eposter og forespørsler, men de blir i 
begrenset grad besvart.  

3.6 Rogaland 

Rogaland ble i utgangspunktet valgt ut på bakgrunn av en sterk økning i arbeidsledighet og en for-
ventning om at det vil være et økt behov for AMO-kurs. Porteføljegjennomgangen viser imidlertid at 
det i 2015 kun var seks forskjellige kurs, hvor ingen var laget for arbeidsledige med høyere utdanning. 
I intervjuene opplyses det imidlertid om et nytt kurs, prosjektlederkurset, som er etablert med denne 
målgruppen for øyet. Figuren nedenfor viser hvilke målgrupper det fantes AMO-kurs for i 2015. 

NAV fylke forteller at AMO-porteføljen i Rogaland har vært bygget ned de senere årene, og at man 
er i ferd med å bygge opp igjen AMO-kapasiteten. 
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Figur 9: Målgruppene for AMO-kursene (Rogaland)   

 
Merk at et kurs kan ha flere målgrupper.  
Kilde: Oxford Research & BDO 

 

I intervjuene med veilederne er det undersøkt hvorvidt det merkes forskjeller mellom kontorene i 
måten AMO-kursene brukes på. Veilederne opplever at det kan være større forskjeller innad i konto-
rene enn mellom kontorene. Dette forklares med forskjeller i veiledernes ansiennitet og ulik grad av 
kjennskap til NAV sin verktøykasse. Både NAV fylke og leverandør mener imidlertid at det finnes 
reelle, regionale forskjeller i tilnærmingen til AMO i Rogaland.  

Leverandøren påpeker et interessant forhold; instruktørene på kursene ser ut til å ofte bytte arbeids-
giver og AMO-leverandør. Dette forklares med at det kan gå lengre tid mellom gjennomføringen av 
kurs hos den enkelte leverandør, noe som gjør at instruktørene ansettes på korttidskontrakter. Det 
kan derfor være utfordrende for leverandørene å finne instruktører. Det betyr at AMO-kurs i realiteten 
kan bli gjennomført av samme instruktør, selv om NAV har byttet leverandør.  

3.6.1 Tilpasning til arbeidsmarked og ulike grupper i samfunnet  

Tilpasning til arbeidsmarkedssituasjonen 

NAV fylke sier at det er arbeidsmarkedssituasjonen i Rogaland som er helt klart styrende for hvilke 
kurs som anskaffes og igangsettes. Det regionale arbeidsmarkedet er viktig, og NAV fylke benytter 
kunnskapen om regionale forhold, men informanten poengterer også at arbeidsmarkedet svinger 
sterkt for tiden, og at det derfor kan være vanskelig å lage AMO-kurs basert på forventet etterspørsel 
i arbeidsmarkedet (selv om NAV gjør forsøk på det). Kontorene etterspør derfor flere AMO-kurs 
som gir brukerne en kompetanse som også er relevant når arbeidsmarkedet svinger igjen, og flere 
plasser på kurs hvor det åpenbart er lokal etterspørsel etter arbeidskraft. Dette gjelder særlig helse og 
transport.  

Veilederne forteller at de ønsker at NAV skal gjøre en innsats for å beholde arbeidskraften med høy 
kompetanse i regionen, og at dette krever en del nytenkning. Dette handler blant annet om å få ar-
beidskraft fra oljebransjen inn i nye sektorer. NAV har i Rogaland anskaffet kurs som skal styrke 
arbeidssøkernes kompetanse i prosjektstyring, og det er et nytt kurs om menn i helse. Videre eksperi-
menterer NAV med kurs som ifølge NAV fylke ligger i grenselandet mellom AMO og jobbklubb.  
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Utover det er mange kurs imidlertid gjengangere fra tidligere, forteller en ansatt i NAV fylke. Dette 
bekreftes også av leverandøren som mener at det er liten forskjell på kurs i 2013 (før nedbemanningen 
i oljesektoren startet) og i 2017. 

Kursene lages for å være relevante for arbeidsmarkedet. Det er imidlertid også blitt nevnt kurs som 
ikke har fungert. Dette gjelder særlig de kursene der arbeidsgiver etterspør erfaring og mange timers 
praksis. Dette har noen kurs ikke kunnet gi deltakerne. Deltakerne risikerer å sitte igjen med en rele-
vant formell kompetanse, og likevel ikke bli ansatt fordi de mangler praksistimer. En deltaker som er 
intervjuet, har opplevd dette. Både NAV fylke og lokalkontorene har fanget opp problematikken, og 
er bevisste på utfordringen. Hverken NAV fylke eller kontorene har skissert mulige løsninger på dette. 

Leverandøren forteller at de opplever at kursene de tilbyr er relevante for arbeidslivet. De har hyppig 
kontakt med avtakerbedriftene og tilpasser kursene deretter. Kontorene blander seg ikke opp i dette; 
All kontakt foregår med NAV fylke. Leverandøren kan imidlertid tenke seg at kontorene kan spille en 
større rolle og bidrar med innspill om arbeidsmarkedet under gjennomføringen. 

Deltakerne er samstemte om at kursene oppleves som både nyttige og relevante. 

Prioriterte grupper og deres kursbehov 

Intervjuene med NAV fylke og lokalkontorene tyder på at det er stor bevissthet rundt de ulike bru-
kergruppenes behov og forutsetninger. Det lages både kurs til de enkelte brukergruppene og kurs som 
går på tvers av gruppene. Hovedvekten ligger imidlertid på generelle kurs som ikke er skreddersydd 
til en bestemt gruppe. Til grunn for dette ligger et ønske om å favne bredt, og om å oppfylle kompe-
tansebehovet til mange. Det er imidlertid rom for individuell tilpasning under gjennomføringen, me-
ner leverandøren. 

Lokalkontorene og NAV fylke nevner utenlandske arbeidstakere som en gruppe man har oppmerk-
somhet på. Her er det fokus på å gi dem de nødvendige språkferdighetene og kjennskap til det norske 
arbeidsmarkedet, forteller leverandøren. Kursene som utformes for å møte deres behov kan således 
ende opp med å inneholde mye generell, og lite formell eller arbeidsrettet kompetanse. 

En annen gruppe som får mye oppmerksomhet i intervjuene, er arbeidsledige fra olje- og gassektoren, 
som har høy utdanning og kompetanse. Informantene forteller at mange fra denne sektoren ikke har 
erfaringer med å søke jobber selv, og at det derfor avholdes særskilte kurs for dem. En undergruppe 
er utenlandske med høy utdanning, som har jobbet innen olje- og gassektoren. Veilederne opplever at 
de mangler gode verktøy for å møte arbeidskraften fra olje- og gassektoren, og særlig de med uten-
landsk bakgrunn. Det er relativt lett å overføre jobbsøkerkompetanse, men veilederne savner kurs 
som lærer bort omstillingskompetanse og muligheter for å få arbeidskraften inn i andre sektorer. Kur-
sene med relevans for denne gruppen har for få plasser og gjennomføres ikke ofte nok, mener veile-
derne. 
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3.6.2 Anskaffelse og igangsettingen 

Til grunn for anskaffelsen av AMO-kurs ligger betraktninger rundt arbeidsmarkedssituasjonen i Ro-
galand. NAV fylke ser hovedsakelig på den ledige brukergruppen og sammensetningen i den. Her 
handler det om å finne tilbud til de ulike gruppene. For tiden preges Rogaland av økt ledighet blant 
grupper med høy utdannelse, kompetanse og erfaring, i tillegg til andre grupper som tradisjonelt har 
større avstand til arbeidslivet. I anskaffelsen av AMO-kurs legger NAV fylke derfor vekt på å ha en 
balansert portefølje. 

Initiativet til AMO-kurs kommer ofte fra kontorene. Dette er ønsket, da NAV fylke forventer at kon-
torene har bedre kjennskap til brukernes behov enn NAV fylke. Dialogen mellom NAV fylke og 
lokalkontorene er blitt mer systematisk over tid. Mens det før kunne hende at et kurs ble anskaffet 
fordi et enkelt kontor ønsket det, er det nå mer samordning av behovene mellom kontorene, forteller 
en ansatt i NAV fylke. Både NAV fylke og lokalkontorene mener at dette bidrar til å sikre at kursene 
har bedre relevans. Veilederne opplever også at dialogen mellom lokalkontorer og NAV fylke er blitt 
bedre. Et kontor reflekterer at de selv trolig kan bli bedre til å melde inn behov til NAV fylke. 

Selv om det er NAV fylke som kjøper inn AMO-kurs, bidrar kontorene med faglige innspill til bestil-
lingene. NAV fylke er tydelig på at de ikke har den faglige kompetansen til å alene definere hva et 
AMO-kurs skal inneholde. Det hender at kravspesifikasjoner fra andre fylker brukes, men det er rela-
tivt sett høy terskel for det. 

Kontorene opplever at lengden på anskaffelsesprosessen kan være en flaskehals. NAV fylke forteller 
at anskaffelsesprosessen ofte varer rundt seks måneder. For å ikke komme på etterskudd eller å risikere 
å ha anskaffet et kurs det ikke er behov for i arbeidsmarkedet lenger, prøver NAV fylke å antesipere 
fremtidige behov. Leverandøren støtter imidlertid ikke denne fremstillingen, og trekker frem at mange 
kurs er så generelle at det er lav risiko for at kursene skulle bli utdatert. 

NAV Rogaland beskriver sin egen organisering i anskaffelsen av AMO-kurs som forskjellig fra andre 
fylker med desentralisert innkjøp av tiltak. For å avlaste kontorene i anskaffelsen, slik at de kan kon-
sentrere seg om oppfølgingen av brukerne, har NAV fylke etablert en egen tiltaksenhet som ordner 
AMO-kurs for kontorene. Unntaket er enkeltplasser på AMO-kurs, som kontorene anskaffer selv. 

Det er lite dialog mellom Rogaland og andre fylker i anskaffelsen. Likevel ser NAV Rogaland en po-
tensiell verdi i god erfaringsutveksling mellom fylkene. Leverandøren på sin side, arrangerer kurs i 
flere fylker, og sammenlikner fylkenes praksis med hverandre. Noen fylker, inkludert Rogaland, kan 
oppleves som akademiske og teoritunge i kravene de stiller til kursene, mens andre fylker i større grad 
legger vekt på praktiske forhold i gjennomføringen. Leverandøren opplever at fylkene med fordel 
kunne vært mer samordnet i måten AMO-kurs anskaffes på, og hvilke krav som stilles. 

Konkurransen mellom tilbyderne varierer sterkt, forteller en ansatt i NAV fylke. På noen områder er 
det mange aktører, mens det på andre områder kun er et fåtall aktører som har den nødvendige serti-
fiseringen, som deltar i konkurransen. Til tross for at NAV fylke utformer relativt løse kravspesifika-
sjoner som er tenkt å gi leverandørene et forholdsmessig stort spillerom, noterer NAV fylke seg at 
anbudene har blitt likere. 
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3.6.3 Innsøking til kurs 

Innsøkingen til kursene beskrives av kontorene som en prosess der veilederen finner et kurs som kan 
passe for brukeren, og brukeren velger å delta på kurset. Veilederne forteller at de godt kan bruke 
mildt press overfor brukeren dersom de mener kurset er hensiktsmessig. Samtidig er det visse prak-
tiske utfordringer som gjør at prosessen ikke alltid medfører en god match mellom bruker og AMO-
kurs: 

Kontorene forteller om at det som oftest er for få tilgjengelige plasser på AMO-kurs. Veilederne kan 
oppleve et tidspress til å søke inn flest mulig brukere når en ny runde med kurs kunngjøres. Tildelingen 
av plasser foregår etter et førstemann til mølla-prinsipp, noe som kan gi veilederne incentiv til å fylle 
plassene med tilgjengelige brukere, fremfor brukerne kurset ville passet best for. Veilederne mener at 
innsøkingen ville blitt bedre dersom kontorene fikk kvoter de kunne fylle opp etter hvert.  

En annen utfordring er tiden mellom kunngjøringen av AMO-kurs og den faktiske gjennomføringen. 
Fra veiledernes ståsted kan det være vanskelig å motivere brukerne til å melde interesse for AMO-kurs 
når kurset ligger flere måneder fremme i tid. 

Veilederne har en stor bevissthet rundt viktigheten egen kjennskap til kursene som er tilgjengelige til 
enhver tid. Det har tidligere oppstått situasjoner hvor kurs ikke ble fylt opp fordi kontorene hadde for 
dårlig kjennskap til kursporteføljen, ifølge NAV fylke. Flere informanter mener imidlertid at dette har 
bedret seg. Veilederne mener å ha god kjennskap til porteføljen i dag. 

Leverandøren forteller at de på et generelt plan har inntrykk av at kontorenes kjennskap til kursene, 
innhold og målgruppen kursene er designet for, har mye å si for hvem som søkes inn. Samtidig mener 
leverandøren at det ikke er store, systematiske forskjeller mellom kontorene i Rogaland i hvem som 
søkes inn på leverandørens kurs.  

De fem kursdeltakerne som er intervjuet, har forskjellige opplevelser av hvordan de ble med på kur-
sene. Noen forteller at de gikk til NAV med et klart ønske om å bli plassert i et tiltak som kunne hjelpe 
dem, mens andre forteller at de ble søkt inn på veileders initiativ. Prosessen i forkant beskrives av de 
fleste deltakerne som god, hvor veilederen har hatt en viktig rolle med å informere brukerne om kur-
sets innhold og målsetninger, samt kurstilbudet 

3.6.4 Innhold og målsetning 

Sammenheng mellom målgruppe, målsetning og innhold 

Kartleggingen av kursene som ble gjennomført i 2015 viser at det nesten alltid er et eksplisitt mål om 
at kurset skal føre til ansettelse. Det understrekes også i intervjuene med kontorene at målet med å 
sende brukeren på kurset er å få dem i jobb. Også NAV fylke mener at målet med AMO må være at 
kurset skal kvalifisere brukeren innenfor et bestemt fagfelt. De fleste kursene utformes derfor for å gi 
deltakerne formell eller uformell, men yrkesrelevant kompetanse. Det forekommer imidlertid at veile-
derens mål med å søke inn en bruker er å få vedkommende i aktivitet igjen, fremfor at brukeren 
forventes å gå over i jobb etter endt kurs. 
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Innholdet i kurset bestemmes i dialog mellom NAV fylke og lokalkontorene. NAV fylke og lokalkon-
torene forteller om et godt samarbeid hvor det føres en god dialog for å fylle kursene med hensikts-
messig innhold utfra arbeidsmarkedssituasjonen, det vil si både hensyn til etterspørsel i arbeidsmarke-
det og brukernes interesser og behov. 

Informantene forteller at innholdet i kursene ofte er godt egnet til å få deltakerne i jobb – men ikke 
alltid. Her trekkes det frem et maskinførerkurs som ikke inneholdt nok praksis til å gjøre deltakerne 
attraktive nok for arbeidsgiverne i regionen. På den annen side nevnes det også kurs som er utformet 
for å gi sertifisering og formell kompetanse, nettopp fordi arbeidsmarkedet etterspør dette.  

Hva gjelder forholdet mellom deltakerne og innholdet med kursene, er prioriteringen å lage brede, 
generelle kurs som mange ulike brukere kan delta på. Dette suppleres med mer spesialiserte kurs for 
f.eks. oljeingeniører. Den relativt brede tilnærmingen til kursene begrunnes med at man ønsker å favne 
bredt og få med mange ulike brukere. Kontorene forteller også at det ofte kan være utfordrende å lage 
grupper, nettopp fordi brukerne kan være veldig ulike. Dette stiller større krav til kursarrangørene. 
Leverandøren forteller at deltakerne de senere årene er blitt mer sammensatte. Dagens deltakere har 
flere utfordringer enn deltakerne for noen år siden, forteller leverandøren, eksempelvis en kombina-
sjon av språkmessige utfordringer og sosiale utfordringer. Det forventes derfor av NAV fylke at leve-
randøren gjør individuelle tilpasninger underveis.  

Som tidligere nevnt, forteller kontorene at en motivasjon med å søke inn brukere på kurs noen ganger 
kan være å få flest mulig brukere over i tiltak. Brukerens kompetansebehov er i noen situasjoner ikke 
det som tillegges størst vekt når brukeren søkes inn på et kurs. Istedenfor prioriterer veilederne da å 
få brukeren i aktivitet. Dette kan i noen tilfeller føre til «tilfeldig matching», som en veileder kaller det. 

3.6.4.1 Bruk av AMO-kurs som del av en tiltakskjede 

Veilederne forteller om kjeding av tiltak. Forut for AMO kommer i de fleste tilfeller en arbeidsevne-
vurdering og avklaring, forteller veilederne. I tillegg ser veilederne en mulighet for å gi lønnstilskudd i 
forlengelsen av AMO-kurset dersom deltakeren har utsikter til å komme i jobb. Brukerne oppfordres 
til å undersøke muligheten for ansettelse med lønnstilskudd fra NAV, forteller veilederne.  

AMO kan også komme i konkurranse med andre tiltak, herunder jobbklubb og oppfølging. NAV 
fylke vedgår at noen kurs designes til å ligge i gråsonen mellom AMO og de andre tiltakene. Dette 
gjelder særlig jobbsøkingsdelen og grunnopplæringen. Noen av de generelle AMO-kursene kan også 
tenkes å ligge i grenselandet mot oppfølging, men dette er heller unntaket. Utover dette kan konkur-
ransen med andre tiltak være en konsekvens av praktiske forhold, heller enn kursets innretning og 
innhold. Veilederne forteller at de kan søke brukerne inn på alternative tiltak (særlig arbeidstrening i 
kombinasjon med lønnstilskudd), grunnet den lange tiden som går mellom hvert AMO-kurs, eller 
usikkerheten rundt når et nytt kurs gjennomføres. 
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3.6.5 Vurdering av kvalitet og resultater, og rapportering fra kursene 

Aktørenes vurderinger av kvalitet og resultater 

NAV fylke og lokalkontorene er enige om hva som er et bra AMO-kurs. Kurset skal helst inneholde 
en blanding av fagteori og praksis. Fortrinnsvis skal kurset gi den nødvendige kompetansen, gjerne en 
form for formell kompetanse, for å komme ut i arbeid. Videre må kurset ha høy relevans med tanke 
på både deltakerens forutsetninger og behov, og etterspørselen i arbeidslivet, forteller en ansatt i NAV 
fylke. 

Samtidig er det viktig at kurset gir resultater. NAV fylke forteller om et populært kurs med høy inn-
søking og fornøyde deltakere, hvor det har vært veldig lav overgang til ansettelse i etterkant. Samtidig 
poengterer både leverandøren og veilederne at overgang til jobb ikke er det eneste resultatet som 
vektlegges. For veiledernes del er det viktig at deltakerne kommer styrket ut av kurset. Leverandøren 
mener at kurset må bidra til at deltakerne venner seg til arbeidslivet, og får motivasjon til å komme i 
jobb. Kursene kan således gi positive resultater selv om den enkelte brukeren ikke er kommet i jobb. 
Deltakerne som er intervjuet, støtter dette. Alle deltakerinformantene føler seg bedre forberedt til å 
komme inn på arbeidsmarkedet etter kurset. 

Kontorene og tiltaksansvarlige har grei oversikt over resultatene av AMO-kurs. Samtidig understreker 
NAV fylke at man ikke enda har klart å finne en god måte å systematisere denne informasjonen på. 
Her ser NAV fylke muligheten for å lære av hvordan resultater og effekter på oppfølging føres. 

Rapportering og evaluering av kurs 

Rapporteringen fra kurset til NAV foregår hovedsakelig gjennom to kanaler. Arrangøren gir fortlø-
pende tilbakemelding til NAV-kontoret hva gjelder deltakernes oppmøte. Dersom det skulle være 
utfordringer eller avvik knyttet til den enkelte brukeren, blir NAV-kontoret informert om dette. Sam-
tidig gir veilederne fra begge kontorene uttrykk for at de skulle ønske det var en mer rapportering fra 
kursene, slik at veilederne også informeres om positive forhold fremfor kun avvik. Veilederne nevner 
også at rapporteringen fra jobbklubb er mer omfattende og mer informativ enn tilbakemeldingene fra 
AMO-kurs.  

Videre rapporterer leverandøren på overgang til jobb for deltakerne. Kontorene merker imidlertid 
også på egen hånd når en bruker ikke har fått jobb, da det rutinemessig dukker opp oppgaver i syste-
met, forteller de.  

På slutten av kurset gjennomfører deltakerne en evaluering, hvor de gir tilbakemeldinger på om de 
opplever at de har blitt hørt, om undervisningen oppleves som relevant, og andre relevante forhold. 
Tilbakemeldingene er som regel positive og uproblematiske. Leverandøren påpeker imidlertid at eva-
lueringen av kursene er overfladisk og at den i liten grad tar hensyn til resultater og hvorfor resultatene 
er oppnådd eller ikke. Eksempelvis, dersom det ikke er samsvar mellom deltakernes forventninger og 
resultater fra kurset, bør det være mekanismer for å fange opp dette, og undersøke det nærmere.  
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3.7 Nordland 

Fylkets geografi, både med tanke på landsdel, men også med hensyn til den store avstanden mellom 
byene, har vært styrende for valg av Nordland for intervjuer. I tillegg merker Nordland seg ut ved at 
det er et begrenset antall ulike AMO-kurs i fylket, som vist i tabellen nedenfor. 

Tabell 2: Kursporteføljen i Nordland 

 
NAV Nordland har vært gjennom en periode med utskiftninger. Personen som i mange år har hånd-
tert det faglige og det praktiske aspektet ved AMO, har sluttet. NAV fylke har dermed mistet en 
betydelig del erfaring og faglig kompetanse som NAV fylke jobber med å bygge opp igjen. Årene 2015 
og 2016 som kjennetegnes av en relativt snever AMO-portefølje, beskrives i intervjuene som atypiske 
år, og som en konsekvens av utskiftningen. Dette får også konsekvenser for intervjuene. Vi har in-
tervjuet to representanter i NAV Nordland, som har noe faglig og praktisk befatning med AMO, men 
ikke tilsvarende informantene i de andre fylkene. Intervjumaterialet kan derfor i mindre grad preget 
av god oversikt over feltet. Leseren bør ha dette for øyet. 

Et annet trekk ved Nordland er inndelingen i regioner. Nordland har 44 kommuner, fordelt på ni 
regioner. Tiltaksmidlene fordeles på de ulike områdene. 

I Nordland har det tidligere vært to kurssentre hvor brukere ble tatt opp fortløpende og fikk tilbud 
om skreddersydde kurs med hensikten å få fagbrev. Sentrene er lagt ned, noe som oppleves som et 
stort tap for informantene på et NAV-kontor. Informanten vurderer kurssentrene som en løsning på 
noen av de største utfordringene med å få unge til å fullføre videregående utdanning. AMO-kurs anses 
ikke som et fullverdig substitutt for sentrene. 

3.7.1 Tilpasning til arbeidsmarked og ulike grupper i samfunnet  

Tilpasning til arbeidsmarkedssituasjonen 

Fra fylkeskontorets side er det et mål om at kursene skal være mest mulig relevante for arbeidsmar-
kedssituasjonen i Nordland. Kursene skal treffe brukernes ønsker og kompetansebehov, samtidig som 
de skal dekke etterspørselen etter arbeidskraft i Nordland. NAV fylke mener å ha god oversikt over 
hva arbeidsmarkedet i Nordland etterspør, og bruker kunnskapen aktivt når kursene anskaffes. NAV 

Kursnavn Regioner der kurset tilbys Målsetning Oppnådd 
kompetanse 

Arbeidsforberedende kurs for fremmed-
språklige  

Mo i Rana, Narvik, Sortland, 
Stokmarknes, Bodø 

Overgang til jobb  
Styrkede basisferdigheter 

Generell 

Jobbsøkerkurs med arbeids-praksis og 
norskopplæring 

Sortland Styrkede basisferdigheter Generell 

Kvalifisering for rekruttering til fiskein-
dustrien i Vesterålen 

Vesterålen Fremkommer ikke Spesifikk 

På vei mot jobb Mo i Rana Overgang til jobb og/ eller 
utdanning 

Generell 

Kilde: Oxford Research og BDO 
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fylke uttrykker også klare forventninger overfor kontorene om å være oppdatert på hvilken kompe-
tanse arbeidsgiverne lokalt og regionalt etterspør. 

Samtidig forteller en annen informant i NAV fylke at det er vanskelig å vite om kursene gjennomføres 
på en måte som sikrer relevans. NAV fylke mangler kapasitet til å følge opp kursene, og benytter først 
og fremst tilbakemeldingene fra deltakerne for å vite om kurset faktisk var relevant. NAV fylke for-
teller at det er gjennomført kurs som i etterkant viste seg å ha lav relevans, og som dermed ikke ble 
videreført. 

Kontorene forteller at de er opptatt av å matche tilbud på arbeidskraft med etterspørselen. Kontorene 
er tydelige på at de ikke ønsker kurs hvor deltakerne kvalifiseres til jobber det ikke er etterspørsel etter 
i tjenesteområdet eller i Nordland. Samtidig oppleves det som utfordrende at markedet kan skifte, og 
at etterspørselen etter arbeidskraft fort kan gå opp eller ned. I ytterste konsekvens risikerer man at 
AMO-kurs som bestilles for sent, går ut på dato. En annen risiko, ifølge et kontor, er at det er leve-
randører som ikke har god nok kjennskap til det regionale arbeidsmarkedet og næringslivet som vinner 
konkurransen om AMO-kurs. Dette kan gi utslag i at leverandøren sliter med å finne nok praksisplas-
ser til deltakerne i nærområdet. 

Prioriterte grupper og deres kursbehov 

NAV fylke og lokalkontorene har en omforent forståelse rundt hvilke brukergrupper som skal priori-
teres, og hva behovene til brukerne er. Både fylkene og kontorene nevner gruppene som er nedfelt i 
mål- og disponeringsbrev (unge under 30 år, innvandrere og personer med redusert arbeidsevne).  

Kompetansebehovet for unge handler ofte om å oppnå en formell kompetanse, som regel videregå-
ende skole. Da kan det være nødvendig med enkelte fag for å oppnå formell kompetanse. I områder 
med store sesongbaserte svingninger i arbeidsmarkedet kan det være at unge dropper ut av videregå-
ende skole for å jobbe, men risikerer å stå uten jobb eller utdanning på slutten av sesongen, forteller 
et kontor.  

Behovet for innvandrere handler i større grad om norskkunnskaper og kjennskap til det norske ar-
beidslivet, samt utprøving av mulige jobber, slik informantene ser det.  

En veileder på et NAV-kontor forteller at AMO og de andre tiltakene sammen fanger opp de fleste 
brukerne, men at det av og til kan oppstå uheldige situasjoner hvor brukere ikke får tilbudet de trenger, 
eller hvor brukere får tilbud de ikke har behov for. Denne observasjonen deles også av NAV fylke. Et 
NAV-kontor forteller at dette er særlig en utfordring for brukere med udefinerbare sykdommer som 
ikke har rettigheter til å delta på AMO, selv om NAV-kontoret vurderer det som hensiktsmessig.  

En annen refleksjon fra et NAV-kontor er at arbeidsmarkedet er i endring, og at enkelte jobber som 
før tiltrakk seg enkelte brukergrupper, har forsvunnet. Dette gjelder eksempelvis bud og personlig 
hjelper. Dette skaper en utfordring for NAV, da også disse brukerne må plasseres et sted.  

Leverandøren forteller at deltakerne på det konkrete kurset for utenlandske brukere har samme behov, 
men meget ulike utgangspunkt. Noen deltakere har yrkesrelevante ferdigheter, men mangler språklig 
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kompetanse, mens andre deltakere knapt kan lese og skrive. Forskjellene gjør det nødvendig å gjøre 
mange, operasjonelle tilpasninger under gjennomføringen.  

Brukerne som er intervjuet har deltatt på kurs for fremmedspråklige med fokus på arbeidsrelevant 
kunnskap. Deltakerne har kommet ulikt i løpet. Noen har fullført kurset og praksisdelen, mens andre 
fortsatt går på kurset. Deltagerne er imidlertid samstemte om at kurset i stor grad treffer deres behov. 
Deltakerne er tydelige på at de har behov for bedre norskkunnskaper, men også kompetanse utover 
dette. Flere deltakere, særlig de med yrkesrelevant kompetanse, forteller at de ønsker å bli bedre til å 
skrive søknader og til å mestre jobbintervjuer på norsk.  

Etter deltakernes vurderinger samsvarer kurset godt med deres forventninger og informasjonen de 
har fått fra veilederne på forhånd. Kursinnholdet passer stort sett bra med deltakernes forutsetninger 
og behov, forteller de. Leverandøren forteller at de prøver å gjennomføre kurset i tråd med den enkelte 
deltakerens behov som fortløpende identifiseres i individuelle samtaler. 

Forhold til andre kurstilbydere 

Informantene tar opp andre offentlige tilbud som supplerende til AMO. NAV fylke nevner introduk-
sjonsordningen og skole (grunnskole og videregående) som alternative virkemidler for å hjelpe bru-
kerne. På den ene siden ser NAV fylke på om det finnes tiltak og andre tilbud som er bedre egnet enn 
AMO for enkelte brukere, eksempelvis når brukerne mangler formell kompetanse eller en mer lang-
varig utdanning. Særlig overfor ungdommer og utenlandske brukere må AMO ses i sammenheng med 
det offentlige tilbudet. På den annen side er NAV fylke tydelig på at brukernes rettigheter kan være 
avgjørende, noe som kan resultere i at brukeren sendes på et AMO-kurs, til tross for at andre tilbud 
ville vært bedre egnet, forteller en ansatt i NAV fylke.  

Leverandøren vi har intervjuet, har selv tilknytning til fylkeskommunen, og tilbyr voksenopplæring 
som administreres av fylkeskommunen, ved siden av å være leverandør på AMO.  

3.7.2 Anskaffelse og igangsettingen 

Anskaffelsen av AMO-kurs foregår i dialog mellom NAV fylke og NAV-kontorene via tjenesteregio-
nene. Kontorene melder inn kursbehov, og NAV fylke vurderer innspillene. Informantene fra NAV 
fylke vurderer kontorenes innspill i forhold til; 1) hvorvidt det innmeldte behovet dekkes eller ikke 
dekkes gjennom skoleverket, introprogrammet, osv., og 2) hvorvidt det er etterspørsel i arbeidsmar-
kedet etter kompetansen. Kontorene forteller at de gjør liknende vurderinger, hvor både brukernes 
ønsker og kompetansebehov og arbeidsmarkedets etterspørsel etter kompetanse vektlegges. Konto-
rene poengterer imidlertid at etterspørselen etter arbeidskraft i regionen er stabil, og at den er konsen-
trert om noen konkrete sektorer (særlig salg & service og helse & omsorg).  

Kontorene forteller videre at de ser på hvilke rammeavtaler NAV fylke har fra før, før de melder inn 
kursønsker. Fra fylkeskontorets side er et det ønske om å ha en portefølje som både tar hensyn til 
regionspesifikk etterspørsel (innenfor et tjenesteområde), og kurs med relevans for hele Nordland.  
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I dialogen mellom lokalkontorene og NAV fylke vektlegger partene de samme forholdene (brukernes 
og arbeidsgivernes etterspørsel), og har god forståelse for den andres situasjon. Både lokalkontorene 
og NAV fylke mener at de har relativt stor innflytelse over hvilke kurs som anskaffes. Kontorene 
forteller at de i stor grad blir lyttet til når kravspesifikasjonene lages. Samtidig understreker NAV fylke 
at de gjør selvstendige vurderinger og sier nei til kursforespørsler fra kontorer/ tjenesteområder, når 
NAV fylke mener at det ikke er tilstrekkelig etterspørsel i arbeidsmarkedet.  

Det er lite erfaringsutveksling om AMO mellom Nordland og andre fylker. Det nevnes et nettverk for 
kontaktpersoner på innvandrerfeltet, som kan være nyttig, men utover det ser informantene få kon-
taktflater. Et NAV-kontor forteller også at utvekslingen mellom kontorene er sporadisk, og at konto-
rene har liten oversikt over hvordan andre NAV-kontorer bruker AMO. 

Hva gjelder leverandørene av AMO-kurs, noterer NAV fylke seg at det på noen områder er få tilby-
dere. Det er et ønske om en større bredde av tilbydere å velge mellom. Videre er NAV fylke bevisste 
på at kursene som lyses ut skal gjenspeile identifiserte behov. Det tas ikke hensyn til hvilken kurskom-
petanse som finnes og som ikke finnes i fylket. Noen informanter forteller også at de opplever at 
relasjonen til fylkeskommunen kan være vanskelig å håndtere, da fylkeskommunen har flere roller. På 
den ene siden samarbeider NAV med fylkeskommunen på en rekke områder, herunder på innvand-
rerområdet. Samtidig deltar fylkeskommunen i konkurransen om å få levere AMO-kurs til NAV, og 
kan være i et leverandørforhold til NAV. 

Det er også identifisert utfordringer knyttet til anskaffelsen av AMO-kurs, skjønt aktørene har ulike 
perspektiver. NAV fylke har opplevd utskiftning og kompetansetap, og er i ferd med å bygge opp 
igjen kompetansen. Det har vært en utfordring i anskaffelsen av AMO-kurs i det siste. Fra kontorenes 
ståsted trekkes det frem at anskaffelsen av AMO-kurs er tungvint og tidkrevende. Dette skyldes ikke 
nødvendigvis utskiftningen i NAV fylke, men heller et mer komplekst regelverk og prosedyrer som 
skal følges. Anskaffelsesprosessen kan nå vare i flere måneder, mens man tidligere har kunnet starte 
AMO-kurs på en halv uke, opplyser kontorene. Det medfører at kontorene i større grad enn før må 
se inn i glasskulen og antesipere arbeidsmarkedets fremtidige kompetansebehov og etterspørselen et-
ter arbeidskraft.  

Et NAV-kontor forteller at de opplever AMO, eller deler av AMO, som et nokså fleksibelt virkemid-
del. På de områdene hvor det eksisterer rammeavtaler om enkeltplasser, kan de anskaffes nokså raskt, 
og man unngår venting. Individuelle kurs anskaffes lite, men muligheten er der. Det er i situasjoner 
hvor NAV-kontoret vurderer at kurset medfører plassering i arbeid, at individuelle kurs anskaffes. 
Preferansene mellom kontorene er delt. Mens et NAV-kontor gir uttrykk for at de foretrekker grup-
pebaserte kurs, har et annet NAV-kontor (i et tjenesteområde med en utfordrende geografi) et ønske 
om å i større grad bruke enkeltplasser der det er sikkert at det medfører ansettelse. Kontoret trekker 
også frem at det er en administrativ fordel knyttet til individuelle kurs som anskaffes av kontoret, da 
kontoret spares for en del omstendelig papirarbeid. Kontoret ser på det som en fordel at anskaffelse, 
tilbud til brukeren, samt innmelding av brukeren finner sted på kontoret.  
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3.7.3 Innsøking til kurs 

Refleksjonene rundt innsøkingen av brukere på AMO-kursene, og hva som er veiledernes målset-
ninger med å søke inn brukere, er i hovedsak samstemt. Fra fylkeskontorets ståsted er det et klart 
ønske om gode seleksjonsprosesser, slik at kursene brukes målrettet i forhold til brukerens behov. 
NAV fylke tror at brukernes behov ofte kartlegges godt i forkant av kursene. Kontorenes fortellinger 
støtter opp under dette. Kontorene mener at kursene som regel treffer deltakernes kompetansebehov, 
og at det i innsøkingsprosessen vektlegges å matche brukere med kurs som passer til deres behov. I 
all hovedsak søker veilederne brukerne inn etter brukernes eget ønske. I noen situasjoner kan det 
utøves mildt press, som et NAV-kontor forteller. Kursdeltakerne som er intervjuet, forteller alle sam-
men at de deltok på kurset frivillig, og at de selv tok initiativ til å delta. Noen har vært veldig på hugget 
og har oppsøkt NAV en eller flere ganger med ønsket om å få delta på et slikt kurs.  

Mens et NAV-kontor forteller at det kun er brukerne med klart passende behov, som søkes inn, for-
teller et annet NAV-kontor at ønsket om å fylle opp kurset med tilstrekkelig antall brukere kan være 
en motivasjon. Da vil prioriterte målgrupper få plass først, og brukere som ikke er innenfor den prio-
riterte målgruppen få restplasser. Førstnevnte kontor trekker også frem at de nødvendigvis ikke anser 
hele AMO-porteføljen som relevant, og at de ikke søker brukere inn på kurs de ikke mener passer for 
brukerne. En annen grunn kontoret oppgir for ikke å søke inn brukere, er store reiseavstander. Der-
som et kurs medfører store reise- og oppholdskostnader for brukeren, blir ikke brukeren søkt inn. 
NAV fylke forteller at de følger med på innsøkingen, og tar kontakt med tjenesteområdene dersom 
de mener kontorene rekrutterer for få brukere. 

Kontorene har inntrykk av at det ikke er konkurranse om å sikre seg ledige plasser på et kurs. Konto-
rene opererer ikke med ventelister, og i noen tilfeller tildeles restplasser til brukere som ikke nødven-
digvis har et kompetansemessig behov for å gå på kurset. 

Leverandøren oppgir at de er med på seleksjonsprosessen i forkant av kursene. Leverandøren merker 
seg at det er signifikante forskjeller på brukerne som søkes inn. Dette er særlig tydelig i møtet med 
utenlandske deltakere med varierende norskkunnskaper. Dette gjør det nødvendig med tilpasning i 
gjennomføringen av kurset. Fra leverandørens ståsted kunne det godt vært et mer homogent nivå 
blant deltakerne. Brukerintervjuet med utenlandske deltakere på et AMO-kurs viser også merkbare 
forskjeller i språkferdighetene til de intervjuede.  

Selv om tiltaksmidlene er fordelt mellom regioner med egne tiltaksbudsjetter, kan NAV-kontorene 
sende brukere på kurs i andre regioner. Det er imidlertid praktiske begrensninger knyttet til det, da 
kostnader knyttet til opphold ikke dekkes, forteller et kontor. 

3.7.4 Innhold og målsetning 

Sammenheng mellom målgruppe, målsetning og innhold 

AMO-kursenes innhold og innretning bestemmes i stor grad av NAV, i dialogen mellom NAV fylke 
og lokalkontorene. Leverandøren forteller imidlertid at det kan være aktuelt å gjøre endringer på kur-
set. NAV-kontorene forteller at de selv melder ifra om spesielle forhold ved enkelte deltakere, som 
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kan gjøre det nødvendig å gjøre tilpasninger. Leverandøren selv ser seg nødt til å gjøre noen juste-
ringer, avhengig av deltakernes forutsetninger. Justeringene er imidlertid begrenset, og knyttet til prak-
tiske forhold. Leverandøren forteller også om en del endringer de mener ville vært hensiktsmessig, 
men som de ikke gjennomfører, da det ville vært utenfor avtalen.  

Leverandøren understreker at innholdet i kurset bestemmes av NAV. Samtidig oppleves noen bestil-
linger som lite gunstige. Ifølge leverandøren hender at det NAV bestiller kurs om etter deres mening 
ikke nødvendigvis gjør at deltakeren blir bedre stilt i arbeidsmarkedet. Kursene slik de bestilles, kan 
være vanskelig å bygge videre på, eller står ikke i stil med deltakergruppens norskkunnskaper. 

Målsetningen med AMO må være å få brukeren i jobb, forteller både NAV fylke og lokalkontorene. 
NAV fylke understreker at AMO ikke skal være oppbevaring, men at det skal gi et håndfast bevis, og 
at det skal føre til jobb eller utdanning etterpå. Særlig sammenliknet med tidligere da AMO kunne bli 
brukt til opplæring og undervisning, er målsetningen i mye større grad spisset inn mot å få brukerne i 
jobb, understreker informantene. Et unntak kan være innvandrere. Her forteller NAV fylke at AMO 
ofte ikke er tilstrekkelig for å få de i jobb. Istedenfor er målet med å søke de inn på AMO-kurs å få de 
et stykke nærmere arbeidslivet.  

I noen tilfeller ser lokalkontorene og NAV fylke også et behov for å aktivisere dem, og å øke deres 
motivasjon til å delta i arbeidslivet. Dette kan være uavhengig av brukerens kompetansebehov, og 
handler mer om å få brukerne inn i aktivitet igjen, heller enn å gi en målrettet kompetanse. 

NAV fylke og lokalkontorene mener at de stort sett treffer godt på kursinnholdet med tanke på hva 
brukeren har behov for. Vi noterer oss imidlertid at leverandøren til tider opplever at brukerne som 
foreslås, mangler gjennomføringsevne. Det berettes også om utfordringer med å finne gode tilbud til 
målgruppene; Ifølge NAV fylke kan det finnes bedre tiltak i eller utenfor NAV, men at brukeren ikke 
har rettighetene til dette, eller at brukeren ikke ønsker dette. I andre sammenhenger (særlig blant ung-
dommer og innvandrere) kan det være større og sammensatte behov som ikke kan dekkes av AMO 
alene. Dette forutsetter at AMO og øvrige tiltak ses i sammenheng, noe som krever at veilederne har 
god oversikt over hva som er tilgjengelig, og hva vedkommende har rettigheter til, forklarer informan-
ten i NAV fylke.  

Ikke alle kursene bygger på brukergruppenes særskilte behov, men går heller på tvers av grupper, eller 
er inspirert av behovet for arbeidskraft. Som eksempel nevner NAV fylke maskinførerkurs. Kompe-
tansen etterspørres i hele Nordland, og kurset skal kunne tilbys alle brukerne, ikke bare en bestemt 
gruppe. 

Bruk av AMO-kurs som del av en tiltakskjede 

Vi har videre undersøkt om informantene foretar en bevisst kjeding av tiltak. NAV fylke er tydelig på 
at det ikke er en eksplisitt strategi på det. Det kan i det konkrete enkelttilfellet være aktuelt å ha andre 
tiltak (blant annet avklaring, jobbklubb, mentor, oppfølging og tilretteleggingsavtale med NAV) før 
eller etter AMO-kurset. Samtidig noterer både NAV fylke og lokalkontorene seg at det er et ønske fra 
NAV sentralt om å bruke lønnstilskudd. Det kan i denne sammenhengen ofte forekomme at en bruker 
først deltar på AMO og deretter mottar lønnstilskudd. Et NAV-kontor forteller imidlertid at det er en 
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strategi om bevisst bruk av kjeding. Et annet kontor sier at det er brukerens kvalifikasjoner og behov 
som avgjør tiltaket brukeren plasseres i. Vi vil i denne sammenhengen ikke utelukke at kontorene har 
tolket spørsmålet om kjeding ulikt, og at dette kan være årsaken til tilsynelatende ulike svar. 

Forholdet mellom AMO og andre tiltak beskrives av de fleste informantene som klart avgrenset. Det 
skal være klart hva AMO er, og det skal ikke overlappe med andre tiltak som for eksempel avklaring. 
Dette er særlig viktig fordi det nye avklaringstiltaket vurderes som et meget bra tiltak. Da ville det vært 
unaturlig å bruke AMO istedenfor avklaringstiltaket, forteller en ansatt i NAV fylke. Samtidig forteller 
et NAV-kontor at de har opplevd at de gjennom et AMO-kurs avdekker at en deltaker har behov for 
avklaring. 

3.7.5 Vurdering av kvalitet og resultater, og rapportering fra kursene 

Aktørenes vurderinger av kvalitet og resultater 

Det er enighet om at de beste kursene er de som fører til jobb. NAV fylke trekker frem at det i tillegg 
er en viktig dimensjon at kurset gjennomføres i tråd med kravspesifikasjonen. Kontorene legger til at 
et vellykket AMO-kurs må ta utgangspunkt i brukerens kunnskap og kompetanse, og hva brukeren 
har behov for. I tillegg skal kurset helst gi formell kompetanse. Samtidig forteller et NAV-kontor at 
mange AMO-kurs de har benyttet, ikke gir formell kompetanse. Helsearbeiderkurs, for eksempel, gir 
innsikt i yrket og motivasjon til å stå på videre, men brukeren blir ikke fagarbeider. Overgangen til 
(deltids-) jobb vurderes ikke å være den største terskelen. Et annet kontor mener at AMO enkeltplasser 
er en meget vellykket form for AMO, da arrangøren ofte er fleksibel, og brukeren får det vedkom-
mende har behov for. I tillegg resulterer AMO enkeltplass som regel i overgang til jobb.  

Leverandøren tar ikke konkret stilling til hva som er et kurs med god kvalitet og gode resultater, men 
understreker at resultatene fra kursene ofte er svært forskjellige. Noen brukere kommer i jobb, mens 
andre brukere ikke er i stand til å jobbe etter fullført kurs. Likevel mener leverandøren at kurset gjør 
et viktig bidrag til å bringe deltakerne nærmere arbeidslivet. Praksisopphold vurderes som en vesentlig 
brikke i arbeidet med å øke deltakerens sjanser for å komme i jobb. 

Rapportering og evaluering av kurs 

NAV fylke og lokalkontorene forteller at de mottar underveis- og sluttrapporter fra leverandørene. 
Rapportene handler både om den enkelte deltakeren på kurset og om kurset som helhet. Kontorene 
forteller at de brukerrettede rapportene benyttes til oppfølging av brukeren underveis, og eventuelt i 
etterkant av kurset. Både kontorene og fylkene oppgir også at de har løpende dialog med leverandøren 
underveis, og gir konstruktive innspill om kurset. Kontorene anser denne kontakten som kvalitetssik-
ring. NAV fylke forteller at dette har vært brukt til å korrigere leverandøren når de mener at det har 
vært nødvendig. 

Kursarrangøren benytter dialogen til å gi tilbakemeldinger til NAV om deltakerne, og behovene til 
den enkelte, samt anbefalinger om eventuelle fremtidige tiltak. Leverandøren gir også tilbakemeldinger 
til NAV angående hvordan de opplever at samarbeidet med kontorene og med NAV fylke har vært. 
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Brukerens status umiddelbart etter at kurset er ferdig, blir fanget opp av leverandøren. Imidlertid er 
det vanskelig for NAV å systematisk følge med på om brukerne blir i jobb. Et NAV-kontor forteller 
at det fort vil merkes dersom en bruker dukker opp i systemet igjen, men at det ikke er på plass et 
systematisk regime for å undersøke overgangen til jobb. 

Hverken kursene eller leverandørene evalueres, utover hva som kommer frem i sluttrapporten fra 
arrangøren. En informant i NAV fylke forteller at dårlige kurs nok vil bli husket, men det er ikke en 
systematikk i vurderingen av kurs og leverandører. Det er en interesse for det, men at det er mangel 
på kapasitet som hindrer NAV fylke i å både systematisk følge opp alle underveis- og sluttrapport-
ene, samt evaluere kurs og leverandører. 
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4. Vedlegg 

 

 

Bakgrunnsinformasjon 

Fylke Navn på fylke hvor kurset arrangeres 

Kursnavn Navn på kurset 

Kursnummer (for NAV, til senere bruk) 

Kursted Hvor avholdes kurset 

Varighet (antall uker) 1-5 uker,6-15 uker, 16-30 uker, 31-52 uker, Over 52 uker 

Timer per uke Angi kun ett tall, angi høyeste tall ved intervall (eks 20-30, 30 føres inn). Timetall i teoridel/fellesunder-
visning føres. Praksis følger oftest arbeidsplassens arbeidstid.  

Antall deltakere Angi kun ett tall, angi høyeste tall ved intervall (eks 20-30, 30 føres inn). 

Forventede resultater/målsetning 

Overgang til ansettelse Målsetning om at deltaker skal være i jobb etter endt kurs, eller skal være kvalifisert til/ besitte den 
nødvendige kompetansen for å få en bestemt jobb 

Overgang til utdanning Målsetning om at deltaker skal være kvalifisert til videre utdanning etter endt kurs 

Overgang til annet tiltak Målsetning om at deltaker skal være kvalifisert til eller gå over på annet tiltak etter endt kurs 

Styrkede basisferdigheter Målsetning om at deltaker skal styrke sine basisferdigheter, herunder språk, norsk, matte, IKT/data, 
jobbsøkerkompetanse etc   

Målgrupper 

Ungdom Målgruppen er spesifisert "ungdom" eller for personer under 30 år 

Under 19 år Kurset er åpent for personer under 19 år 

Seniorer Målgruppen er spesifisert "senior" eller kurs for personer over 50 år  

Svak tilknytning til arbeidslivet Målgruppen er personer som er langtidsledige eller har svak eller ingen tilknytning til/erfaring fra 
arbeidsmarkedet 

Utenlandske  Målgruppen er minoritetsspråklige eller utenlandske 

Levekårsproblemer Målgruppen er spesifisert "levekårsproblemer" 

Nedsatt arbeidsevne Målgruppen er spesifisert "nedsett arbeidsevne." Andre former for nedsatt arbeidsevne som ikke det-
tes av andre kategorier  

Diagnose Målgruppen er folk med en gitt diagnose. 

Psykiske lidelser Målgruppen er personer med psykiske lidelser/plager  

Helseutfordringer Målgruppen er personer med helseplager, helseutfordringer, sosiale problemer etc 

Rusavhengige Målgruppen er personer som er eller har vært rusavhengige eller har ulike former for rusproblematikk 

Under soning Målgruppen er personer som gjennomfører soning 

Opptakskrav 

Alder Kurset er for en spesifikk aldersgruppe 

Kjønn Kurset er kun for menn eller kvinner 

Utdanningsnivå 1 Må ha fullført grunnskole 

Utdanningsnivå 2 Må ha fullført vgs/fagskole 

Utdanningsnivå 3 Må ha fullført grad ved høyskole/universitet 

Fullført introkurs Må ha fullført introkurs 

Interesse/motivasjon for området Må ha interesse/motivasjon for området/arbeidsfeltet 

Tidligere arbeidserfaring Må ha tidligere erfaring innenfor området  

Gode språkferdigheter Må beherske norsk språk, ha gode språkferdigheter eller gode nok ferdigheter til å nyttiggjøre seg av 
kurset 

Begrensede språkferdigheter Må ha begrensede språkferdigheter og/eller behov for opplæring i norsk språk 

God helse Må ha god helse, god hørsel/syn og/eller fremvise legeattest 

Førerkort Må ha førerkort 
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Teoretisk innhold 

Norskopplæring Kurset inkluderer uformell norskopplæring, herunder "norsk på jobb", arbeidsnorsk ol 

Norskopplæring formell Kurset inkluderer formell norskopplæring  

Samfunnskunnskap Kurset inkluderer opplæring i samfunnskunnskap, arbeidslivskunnskap, det norske samfunn etc. 

Fagteori 

Kantine/restaurant/kafe/kokk Kantine, restaurant, servering, kafe, kokk, barrista 

Butikk og dagligvare Butikkfag, salg, service, dagligvare 

Tunge kjøretøy Tunge kjøretøy, anleggsmaskinfører 

Barnehage Barnehage, SFO 

Helse Helsefag, sykehjem, pleie og omsorg, eldre etc 

Økonomi og administrasjon Økonomi, regnskap, budsjett etc, men ikke personlig økonomi 

Vaktmester og vedlikehold Vaktmestertjenester, vedlikehold, maling etc 

IT/Data IT kurs, datakurs, datakortet, IT drift, applikasjonsutvikling etc, men ikke "vanlig" PC bruk 

Kontor Kontorarbeid, resepsjon, sekretær 

Vekter Vekter, sikkerhet 

Bygg og anlegg Hjelpemann, snekker, håndverker 

Renhold Renhold 

Logistikk og lager Logistikk og lagerarbeid 

Hotell og reiseliv Hotell, resepsjonist, reise, turistinfo 

Personlig innhold 

Motivasjon og mestring Skal kurset øke motivasjon og inkluderer mestringsprosesser, konflikthåndtering ol 

Utarbeidelse av individuell plan All utarbeidelse av individuell plan. For eksempel: arbeidsplan, aktivitetsplan, karriereplan etc 

Kommunikasjon/ hvordan fremstå Kurset inkluderer opplæring i kommunikasjon/ hvordan fremstå/samtale, herunder sosiale medier 

Kartlegging av begrensninger All kartlegging av begrensninger i arbeidslivet. For eksempel: helse, psyke, lese- og skrivevansker 

Kartlegging av kompetanse og in-
teresser 

All kartlegging av kompetanse og interesser, språk, yrkesvei, realkompetanse etc 

Personlig økonomi Kurset inkluderer opplæring i personlig økonomi; ikke fagteori/ økonomiutdanning 

Karriereveiledning Kurset inkluderer karriereveiledning 

Livsstil Kurset inkluderer opplæring/informasjon om kosthold, trening, helse, ernæring etc 

Arbeidsrettet innhold 

Arbeidspraksis Alle former for praksis: arbeidstrening, arbeidspraksis, praksis i bedrift, arbeidsutprøving 

Jobbsøking Deltakerne skal søke jobber under kurset, herunder intervjutrening, bruk av nettverk/nettverksbygging, 
bedriftsbesøk, markedsanalyse, bruk av NAVs selvbetjeningsløsninger 

Utarbeide CV Deltakerne skal utarbeide CV, kvalitetssikre referanser og lære å fremstille egen kompetanse 

Prøver 

Kursbevis med prøve Deltakerne gjennomfører prøv(er) for å få kursbevis 

Kursbevis uten prøve Det utstedes kursbevis for fullført kurs/deltakelse uten prøve 

Kompetansebevis/sertifisering Deltakerne gjennomfører prøver for å få kompetansebevis eller sertifisering, herunder studiekompe-
tanse og VGS 

Fagbrev/autorisering Deltakerne gjennomfører prøver for å få fagbrev eller autorisering 

Førerkort Deltakerne gjennomfører prøver for å få førerkort 

Formell språkprøve Deltakerne gjennomfører prøver for språk tilsvarende nivå A, B, C 

Lagt opp til (privatist-)eksamen etter 
kurset 

Det legges opp til at den enkelte selv må gjennomføre fagbrev, sertifikat etc. selv etter endt kurs 

Faglige krav til leverandør 

Erfaring fra tidligere kurs Det er krav om at leverandør/den som gjennomfører kurset har arrangert kurs før 

Pedagogisk kompetanse Der er krav om at leverandør skal ha en pedagogisk kompetanse eller benytte pedagogiske metoder 

Kjennskap til arbeidsmarkedet Det er krav om at leverandør skal ha kjennskap til arbeidsmarkedet/kontakter/nettverk 

Flerkulturell kompetanse Det er krav om at leverandør har flerkulturell kompetanse 
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Rapportering 

Fullføringsrapporter Det er krav om at det skal rapporteres på hvor mange som fullfører/faller fra/gjennomstrøm på kurset 

Overgangsrapporter Det er krav om at det skal rapporteres på hvor mange som går over i jobb, utdanning eller andre tiltak 

Utviklingsrapporter Det er krav om at det skal rapporteres på den enkeltes utvikling, selvtillit, forslag til veien videre etc, 
herunder gjennomføring av trekantsamtaler 

Evaluering Kurset skal evalueres 

Arbeidskvalifisering (hvordan er man bedre kvalifisert til arbeidslivet etter endt kurs) 

Generell Deltakeren er generelt mer kvalifisert for arbeidslivet grunnet økt motivasjon, vedkommende vet hvor-
dan jobbsøkerprosessen funker, hva man ønsker å jobbe med, har kontroll på livet ol 

Spesifikk  Deltakeren er mer kvalifisert for arbeidslivet grunnet økt kunnskap om og har gjennomført arbeidsopp-
gaver knyttet til et spesifikt arbeidsfelt for eksempel renhold, kontor, butikk 

Formell Deltakeren er mer kvalifisert for arbeidslivet grunnet økt formell kunnskap slik som førerkort, fullført 
vgs, bestått fagprøven, kompetansebevis, sertifiseringer, autoriseringer 

Annet Noter hva slags formell kompetanse som oppnås for eksempel: fagbrev helsefagarbeider, førerkort 
klasse CE 

Helse Helsefag, sykehjem, pleie og omsorg, eldre etc. 
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