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Tema for ungdommenes vurdering

• Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 

år

– Er tjenestene tilgjengelige?

– Er tildelingen forsvarlig?

– Er oppfølgingen forsvarlig?

Gjelder tjenestene opplysning, råd og 

veiledning og økonomisk stønad



Eget spørreskjema
• Informasjonsskriv

• Omskriving av egenvurderingsskjema

• Gjennomgang sammen med to unge 

sosialhjelpsmottakere fra Bodø

• Justeringer



Utvelgelsen
• Tilsendt liste 

• Brev til de utvalgte

– Vil du hjelpe oss å gjøre Nav bedre?

– få responderte på brevet

• Hva med de som har blitt avvist?



Mas, mas, mas…….
Mange tapte anrop og noen napp

Talemeldinger og SMS til alle som ikke 

svarte:

«Forsøker å nå deg for å spørre om du 

vil/kan snakke med oss til uka angående 

det vi skrev i brevet. 

Hilsen Hildegunn hos Fylkesmannen»



Skjema i posten
«Takk for at du vil hjelpe oss å gjøre Nav bedre. 
Du vil etter samtalen med oss få gavekort ... 
Les gjerne gjennom hele skjemaet før møtet 
med oss og kryss JA eller NEI der det er 
aktuelt. 

Fyll ut med kommentarer/tilleggssvar i neste 
kolonne, om du ønsker det. 

Vi vil i samtalen etterpå gå gjennom svarene 
dine for å få vite mer om hva du har svart og 
hvorfor»



Mere mas…..
• Sendte påminning via SMS kvelden før pluss 

samme morgen som intervjuene

«Hei N.N., vil bare minne om avtale med oss i 
morgen på hotellet, kl 14. Hilsen Hildegunn»

«Minner på nytt om møtet med oss kl 14 i dag. 
Min kollega Merethe møter deg i resepsjonen»



Intervjuene
• 67 gjennomførte intervju

• Telefonintervju

• Skape trygghet



Tema i intervjuet

Hvordan opplever de unge disse tjenestene?

-opplever de å bli avvist?

-får de tilstrekkelig informasjon?

-hvilke kanaler brukes?

-hvordan ble de kartlagt?

-hva ble tematisert i samtalene med Nav?

-ble behov for råd og veiledning fanget opp?

-tid til oppfølging?



Tilgjengelige tjenester?
• Denne gruppen bruker i svært liten grad 

kommunenes hjemmesider og Nav.no

• 22 av 67 forteller om opplevelser av å bli 
avvist

– Kom tilbake etter fylte 18 år (flere)

– Ikke aktuelt å søke om det

– Din samboer kan forsørge deg

– Trenger hjelp til å forstå:  «les på nav.no»

«de er litt spar på veiledning»



Tilgjengelige tjenester? forts.
• 27 av 67 forteller at de ikke har fått 

informasjon om mulighet for råd og veiledning

– Lite info om egne rettigheter (flere)

– Ønsker om å snakke om bolig

– Ønsker psykologhjelp

– «jeg trenger økonomisk rådgivning, jeg ser det 
selv»

– «har lest om det, men har ikke blitt spurt»

– «jeg tror det blir tatt for gitt at vi vet og at vi 
kommer om vi trenger hjelp»



Tilgjengelige tjenester? forts.
• 30 av 67 har tatt opp tema som de opplever ikke har blitt fanget opp 

eller tatt seriøst

– Uegnet bolig

– Psykiske plager som er til hinder i enkelte typer arbeid

«du tør å komme hit, da har du ikke angst»

«veileder tror at jeg er frisk og fikser alt, men jeg tør ikke 
fortelle at jeg ikke skjønner noe og at jeg går til psykolog»

– Andre helseplager som er til hinder i arbeidslivet

– Stopp i ytelse, ingen hjelp å få

– Ønsket å klage på vedtak

– Ønsket mere oppfølging

«jeg hadde inntrykk av at veileder bare ville bli ferdig»



Tilgjengelige tjenester? forts.
• Noen forteller at de ikke har blitt tilbudt 

hjelp til utfylling av søknader

– 6 av disse har lese- og skrivevansker 

– 5 av disse 6 tror ikke at Nav-veileder vet det, 

de har i alle fall ikke blitt spurt om det

– En av disse er den samme som fikk beskjed 

om å gå på nav.no for å lære seg om levering 

av meldekort



Tilgjengelige tjenester? forts.
• 27 av 67 har eller har hatt oppfølging fra 

andre deler av hjelpeapparatet

– Kun 12 av disse var kjent med at det hadde 

vært kontakt mellom Nav og den instansen de 

fikk hjelp fra



Forsvarlig tildeling?
• Mange husker at de fikk timeavtale ved første 

gangs kontakt med Nav

• Nesten like mange at de ikke fikk…

»jeg ba selv om avtale etter 2 måneder»

»De sa at jeg ikke har behov for hjelp»

• Kartleggingen?
– Flere savner informasjon

– Hva kartlegges egentlig

– Involvering



Informasjonsinnhenting med 

samtykke



Forsvarlig tildeling? forts.
• 29 av 67 forteller om utgifter som ikke er blitt 

tatt hensyn til ved behandling av søknader

– Egenandel lege og medisin 

– Transportutgifter 

– Lave satser 

– Tannbehandling

– Husleie ved institusjonsopphold

«jeg visste ikke at det gikk an å søke om annet enn 

livsopphold og husleie…»



Forsvarlig oppfølging? 
• 44 av 67 har egen kontaktperson

– «Ja, men jeg har aldri snakket med ham»

– «Jeg er litt forvirret. Jeg har en egen 

kontaktperson på AAP pluss tre andre. Vanskelig 

å vite hvem jeg skal spørre etter»

– «Det kan ta flere dager før veileder ringer tilbake 

og noen ganger ringer de ikke i det hele tatt»

– «Vanskelig å få tak i, men ringer som regel 

tilbake»

– 11 har fått direktenummer



Forsvarlig oppfølging? forts.
• 36 av 67 har ikke hatt jevnlige samtaler 

etter første gangs kontakt 

– «Til å begynne med tok Nav kontakt, etter 

hvert meg»

– «Vedkommende forstår meg ikke: Jeg har 

bedt om å få en annen. De tror jeg kun vil ha 

penger, men jeg vil ha jobb. De har lovet meg 

praksisplass om jeg finner det selv « (uten 

nettverk)



• « De er ikke særlig interessert, jeg føler at 

jeg maser på dem»

• «Det hender de sier sånt som er kjekt å 

vite, men det er vanskelig for en 

nybegynner på Nav… de bør være mer 

frampå»

• «Jeg ble kalt inn til samtale sammen med 

min samboer og vi fikk bare kjeft»



• « de tar meg ikke seriøst, er det fordi de 

ikke liker min familie?

• «jeg føler at de har gitt meg opp»

• «Jeg blir i dårlig humør av min 

saksbehandler»



«Jeg skulle ønske de så meg mer som en 

person enn som en sak, et A4-ark. 

Det er akkurat som om de tror jeg er dum. 

De skulle møtt meg på arbeidsplassen eller 

hjemme. Da ville de kanskje sett meg mer 

som en person»



«Jeg orker ikke klage på avslag. Vil bare 

unngå kontakt og konflikt i størst mulig 

grad»

«Etter at jeg fikk ny saksbehandler er det 

overkommelig å komme til Nav. Har generelt 

hatt en følelse av at de som jobber der ikke 

ønsker å hjelpe.»



«Jeg må få lov til å bli hørt, å medvirke og 

være med på prosessen. Jeg vil eie min 

egen sak»

«Jeg ble bare plassert i arbeidstrening etter 

vilkår, jeg ble ikke spurt om noe…»



«Jeg ønsker å klage veldig på oppførsel i 

mottaket. En del av de damene som jobber 

der oppleves som sure, respektløse og 

spydige. Særlig mot utlendinger. De har en 

svært nedlatende holdning og man føler seg 

som dum. … Man skal jo bli møtt med et 

smil. Dette må de jobbe med.»



Hvordan bruke dette?

Hvordan kan Nav-kontorene i Troms nyttiggjøre seg dette?

Fylkesmannen bruker erfaringene i videre tilsynsarbeid

SINTEF forsker på oss  og to andre fylkesmannsembeter


