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19,8% av alle 20-66 år

57 000 personer
eller 1 av 5
i den voksne befolkningen 

lever i utenforskap*

37 200 (65%) mottar trygd

19 800 (35%) mottar ingenting
*Utenforskap 

= ikke i jobb, 

ikke i utdanning



Den årlige samfunnsøkonomiske gevinsten av redusert 
utenforskap er enorm…

3 milliarder kroner

NAV estimat basert på en estimert samfunnsøkonomisk gevinst ved å være sysselsatt fremfor på uføretrygd 
på 551 000 kroner per år og en estimert samfunnsøkonomisk gevinst av å være i arbeid (uten forutgående trygd)
på 506 000 kroner per år (alle beløp i 2018-kroner). Forutsetninger basert på ulike tall fra Finansdepartementet og NAV.

10% 
(5 700 personer i Trøndelag)



Svakere befolkningsvekst 
– sterkere aldring
Bærekraft - arbeidskraftstilgang

• Forventet nedgang i aldersgruppe 0-
34 år. Hva betyr dette for fremtidig 
arbeidskraftsbehov ?

• Aldersgruppen 75 år og eldre øker 
kraftig. Hva betyr dette for 
hjelpebehov, arbeidskraft og 
fremtidig oppgaveløsning ? 

• Mottakere av alders-
pensjon og hjelpemidler 
vil øke med 40 % til 2035
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Befolkningsvekst 2020–2035
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+3%Aldersgruppen 19-66 år

Kilde: SSBs befolkningsframskrivinger mellomalternativet, juni 2020

0–18 år 19–34 år

F
o
to

: 
U

n
s
p
la

s
h



Hva er Trøndelagsmodellen?
• NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune 

sin felles nye strategi for å redusere utenforskapet og 
dekke arbeidskraftsbehovet i Trøndelag

• Pilotprosjekt på Innherred resulterte i 30 læreplasser! 
Modellen er nå i drift i hele fylket.

• Ambisjon: hundrevis av ungdommer i ledighetskøen 
skal få starte på et fagbrevløp i løpet av 2022.

• Skal ikke fortrenge ordinære lærlinger 
i videregående skole.

• Hovedmålgruppe: arbeidssøkere under 30 år, ordinære 
søkere i voksenopplæringen og kandidater med avbrutte 
lærekontrakter

ARBEIDSKRAFTBEHOV - SAMHANDLING - SKREDDERSØM



Trøndelagsmodellen i praksis



Ordinært VGO løp

Vil bli noe ?

Ulike utdanningsprogram

• Jobbsøker
• Videre studier

Formell slutt-
kompetanse

ARBEIDSKRAFTBEHOV - SAMHANDLING - SKREDDERSØM



Offentlig-offentlig samarbeid
- modell for kvalifisering

Bedrifter har:
• behov
• har plass
• tar ansvar

Intervju
Kartlegging
UtvelgelseSamhandling

Formell slutt-
kompetanse

JOBB ☺
Individuelle opplæringsløp

praksisplass - sommerjobb - lærekontrakt

ARBEIDSKRAFTBEHOV - SAMHANDLING - SKREDDERSØM



VED ENKELTLØP:
Bedriften og det offentlige må kontakte en og en 
instans. Ressurskrevende og det går bort mye tid

En enkeltperson får fagbrev/ jobb

TRØNDELAGSMODELLEN:
Nav og Fylkeskommunen samler alle aktuelle 

instanser sammen med aktuelle bedrifter. 
Effektivt og tidsbesparende

En gruppe ungdommer får fagbrev/ jobb

Skreddersøm på opplæringsløp med mål om fagbrev/ jobb

(Bedrift her eksemplifisert 
ved Aker)

Det offentlige og bedriftene kjører mange enkeltvis læreløp i året. Gjennom Trøndelagsmodellen får man bistått en hel 
gruppe jobbsøkere/ ungdommer samtidig. Modellen er Effektiv for både bedriftene og det offentlige, samtidig som 

jobbsøker blir kjent med de ulike bedriftene og kan ta et informert valg 



Samhandlingsaktører

ARBEIDSKRAFTBEHOV - SAMHANDLING - SKREDDERSØM

Karrieresenteret

Fylkeskommunen

Videregående skole

Opplæringskontorene

Bruker

Næringsliv

NAV



Værnes Malvik
Søkt voksenopplæring TM: 10
Rett ut i ordinært arbeid: 24

Annen kvalifisering ?

Namdal
Søkt voksenopplæring TM: 17

Rett ut i ordinært arbeid: 5
Annen kvalifisering: 3

Fosen
Søkt voksenopplæring:15 TM 

Rett ut i ordinært arbeid: 7
Annen kvalifisering? 

Orkladal og Kysten
Søkt voksenopplæring: 31 TM
Rett ut i ordinært arbeid: 26

Annen kvalifisering: 3

Trøndelag sør
Søkt voksenopplæring: 37 TM (+6 i løp fra før)

Rett ut i ordinært arbeid: ?
Annen kvalifisering?

Innherred og Inn - Trøndelag
Søkt voksenopplæring TM: 25 (+30 i løp fra før)

Rett ut i ordinært arbeid: 26
Annen kvalifisering: 5

Trondheim
Søkt voksenopplæring TM: 75
Rett ut i ordinært arbeid: 40

Annen kvalifisering: ?

Status
- 246 kandidater i kvalifiseringsløp gjennom Trøndelagsmodellen
- 128 rett i jobb – mangler tall fra Trøndelag Sør
- Annen kvalifisering – 11 – tall oppdateres





Bakgrunn og kunnskap
- å se verden likt



- Gjennomføringstall
- Gjennomføring i VGO, etter grunnskolepoeng, todelt utdanningsprogram 
og fullføringsgrad. 2013–2019
- Andel av befolkningen (20-25 år) som ikke er i utdanning eller arbeid
- Unge mottakere av uførepensjone i Trøndelag



Fullført utdanning i løpet av 5/6 år. 
Sum av de 5 siste kullene.

(startkull 2010 -2014)

Alle utdanningsprogram

Kilde: SSB
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