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Hvorfor?



Hvorfor?

• Kan blant annet skyldes et mer 
kunnskapsintensivt arbeidsliv som stiller høyere 
krav til kompetanse. 

• Dette gjelder både formell kompetanse, men 
også sosial og emosjonell kompetanse.

• Slik kan det ha blitt vanskeligere for 
arbeidssøkere med lav utdanning eller lettere 
psykiske helseproblemer å komme seg inn i 
arbeidslivet. 

• For mange blir det starten på en negativ spiral; 
kompetansen svekkes ytterligere fordi de ikke 
får delta på den viktige læringsarenaen som 
arbeidslivet er og det er psykisk belastende å stå 
utenfor.



Pandemien har forsterket denne utfordringen











“Brennmerkeeffekter”
• Studiene baserer seg på registerdata.

• Viser at å oppleve høy arbeidsledighet som ung gir:

- lavere sannsynlighet for sysselsetting på sikt

- lavere sannsynlighet for å komme i jobb som 

samsvarer med deres kompetanse

- dårligere lønnsutsikter

• Unge med lav kompetanse er spesielt sårbare. 





• Unge arbeidsledige bør få økt adgang 
til å tilegne seg grunnleggende 
kompetanse i ledighetsperioden 
samtidig som de mottar dagpenger.

• Tidsbegrenset lønnstilskudd koblet med 
en mentor på arbeidsplassen som kan 
hjelpe, støtte og veilede, samt bidra til 
inkludering i arbeidsmiljøet.

Viktige tiltak



For de mest sårbare

• Forskningen viser at unge mennesker 
utenfor jobb og utdanning trenger 
relasjoner til andre mennesker som 
kan støtte dem på veg inn i 
arbeidslivet – med å stille 
forventninger, ha tro på dem og 
veilede og støtte.  

• Tiltak som både hjelper med 
arbeidstrening og overgang til 
arbeidslivet, som gir dem 
mestringsfølelse, opplevelsen av å 
tilhøre et fellesskap, samt støtter opp 
om sosiale og emosjonelle 
utfordringer, ser lovende ut.



Hvem kan best tilby slike helhetlige 
tjenestetiltak?
• Myndighetene må vurdere å i større grad utnytte engasjementet, 

kompetansen og innovasjonskraften blant ideelle og private aktører.
• I flere kommuner er nettopp dette forsøkt med gode erfaringer.





Hvem kan best tilby slike helhetlige 
tjenestetiltak?
• Myndighetene må vurdere å i større grad utnytte engasjementet, 

kompetansen og innovasjonskraften blant ideelle og private aktører.
• I flere kommuner er nettopp dette forsøkt med gode erfaringer.
• Problemet er at selv om mange kommuner lykkes, er det mange som 

ikke gjør det. 
• Hvordan kan kommunene lære fra hverandre? Hvordan kan gode 

tiltak skaleres opp?
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Skalerbare tiltak

• Alle offentlig finansierte tiltak rettet mot unge bør bli grundig 
dokumentert og effektevaluert i randomiserte kontrollerte forsøk i 
samarbeid med forskningsmiljø. 

• Slik kan aktører lære fra hverandre og effektive tiltak skaleres opp. 

Innovate Test Scale
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