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Arbeidssøker - arbeidsgiver

Arbeidssøkers evner
og begrensninger

Arbeidsgivers krav
og forventninger

Livsoppholdsytelser
• Dagpenger
• Arbeidsavklaringspenger
• Tiltakspenger
• Kvalifiseringsstønad
• Introduksjonsstønad 

Vurderingsmåte 
• Behovsvurdering
• Arbeidsevnevurdering
• Innvandringsstatus 

Virkemidler
• Utdanning 
• Kvalifiseringsprogram
• Introduksjonsprogram
•

•



Utdanningstiltak 

 Utdanning – nedsatt arbeidsevne 

– Ordinære utdanningsinstitusjoner, ordinært opptak

– Dekker dokumenterte utgifter opp til maksbeløp

– Livsopphold

– Pga sykdom – AAP i inntil 3 år

– Dagpenger – begrenset mulighet til å kombinere m/utdanning

– Tiltakspenger

 2- årig utdanningstiltak – svake grunnleggende 

ferdigheter

– Smal målgruppe. Høy andel innvandrer/flykninger, mange 

kommer fra intro.

– Gjennomføres ofte av voksenopplæringen 



Grunnskole 

2 år
Videregående  2 år Læretid 2 år

Livsopphold og utdanningsløp

Mulig, men kronglete og usikkert!

«Yrkesrettet opplæring» 
med tiltakspenger eller i 

KVP

Utdanningstiltaket 2 år  
(tiltakspenger)

Lærlinglønn 2 år

«Yrkesrettet opplæring» i 
Introduksjonsprogram      

2 år

Utdanningstiltaket 2 år 
med 3. året på intro eller 

tiltakspenger
Lærlinglønn 2 år

«Yrkesrettet opplæring» 
Sykepenger 52 uker og 

AAP 1 år

Utdanningstiltaket med 
AAP i 2 år til

Lærlinglønn 2 år

«Yrkesrettet opplæring» 
med Dagpenger i 104 uker

Utdanningstiltaket 2 år med 
KVP eller tiltakspenger

Lærlinglønn 2 år



 Lave satser og kortvarige ytelser gjør veilederne mer 

restriktive?

 Lave satser gjør brukerne «for» motivert for jobb?

– Avbryter utdanning for kortvarig arbeid

 Lappeteppe av ytelser gjør løpet uforutsigbart for 

brukerne?

 Begrensninger på ytelse gjør at løpet ikke fører til jobb?

– Grunnskole, men ikke videregående

Utfordringer livsopphold



Egen risiko

Fire hoveddimensjoner

lav høy

lav høy

lav høy

lav høy

Individtilpasset 
øk støtte

Kontroll/støtte

Organisatoriske 
egeninteresse

Øk sos

AAP

Tiltakspenger Lånekassen Egenfin.

Øk sos

Øk sos

NAV

AAP

AAP

Lånekassen

Lånekassen

Lånekassen

Tiltakspenger

Tiltakspenger

Egenfin.

Egenfin.

Egenfin.

KVP/Intro

KVP/Intro

Intro KVP

VGO



 Balansere risiko mellom individ, samfunn og arbeidsgiver
 Øke mulighet for gjennomføring og arbeid

 Basiskompetanse/grunnleggende ferdigheter
– Mindre enn basiskompetanse/grunnleggende ferdigheter gir rett på 

livsopphold
– Kommunalt ansvar - Sosialhjelp til utdanning på grunnskolenivå?
– Lånekassen, stipend??

 Fullføre VGO på kvalifiseringsprogrammet

 «Familiesatser» i Lånekassen når VGO er nødvendig og 
hensiktsmessig?

 Utdanning med dagpenger 
– Tjene opp rett til X uker utdanning med dagpenger pr år i jobb?
– Reduserte dagpenger m rett til supplerende lån?

Mulige endringer


