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SAMMENDRAG  

Ny sjanse er en forsøksordning i utvalgte kommuner for kvalifisering av innvandrere 

til arbeid eller utdanning. Formålet med forsøksordningen er å prøve ut ulike metoder 

og dokumentere erfaringer i kvalifiseringsarbeidet. Metoder og erfaringer som viser 

seg egnet, skal kunne overføres til andre kvalifiseringstiltak. Ny sjanse-programmet 

er lagt opp etter modell av Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, 

med individuell og tilrettelagt oppfølging av en fast kontaktperson.  

 

Målgrupper for ordningen i 2011 var ungdom på sosialhjelp og hjemmeværende 

kvinner som ikke mottar sosialhjelp. I tillegg har noen av prosjektene fortsatt 

langtidsledige sosialhjelpsmottakere som deltakere, men 2011 er siste året med 

utfasing av prosjekt med denne målgruppen.  

 

I 2011 var det 403 deltakere i Ny sjanse-program rundt i landet. 26 prosjekter, i 23 

kommuner, tok del i ordningen. Ti av de 26 prosjektene rettet seg i 2011 mot 

hjemmeværende kvinner, med til sammen 172 deltakere i løpet av året. Åtte 

prosjekter var rettet mot ungdom, med til sammen 136 ungdommer i program, mens 

resterende sju prosjekter hadde sosialhjelpsmottakere som målgruppe med til 

sammen 95 deltakere.  

 

Deltakere i Ny sjanse i 2011 kom fra 47 ulike land, hvor personer innvandret fra 

Somalia, Irak, Tyrkia og Pakistan utgjør de største gruppene. Gjennomsnittlig botid i 

Norge før oppstart i Ny sjanse er åtte år. Mange av deltakerne i Ny sjanse har vært 

innom ulike typer kvalifiseringskurs og tiltak før de kom til Ny sjanse, særlig gjelder 

dette ungdommene. De hjemmeværende kvinnene har i liten grad deltatt i tiltak før 

Ny sjanse. 

 

39 prosent av alle deltakere som avsluttet program i 2011, gikk over til arbeid eller 

utdanning. Blant hjemmeværende kvinner gikk 37 prosent over til arbeid eller 

utdanning, av ungdommene gikk 52 prosent til arbeid eller utdanning, mens det 

blant sosialhjelpsmottakerne var 27 prosent overgang til arbeid eller utdanning.  

 

De fleste deltakerne i Ny sjanse har arbeidspraksis som del av sitt 

kvalifiseringsprogram. Mange deltar også på norskopplæring, spesielt gjelder dette 

målgruppen hjemmeværende kvinner. Den vanligste formen for norskopplæring er 

ordinær klasseromsundervisning, mens over en tredjedel har fått yrkesrettet 

norskopplæring. I tillegg benytter mange seg av språkpraksis og dialoggrupper for 

språktrening. Andre ofte brukte tiltak er jobbsøkerkurs, spesielt brukes dette mye 

blant ungdommene, samfunnsorienterende kurs, ressursfokuserende tiltak, fysisk 

aktivitet og tiltak som fremmer sosialt nettverk. 
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INNLEDNING  

Ny sjanse er en forsøksordning som har vart siden 2005, hvor formålet er å prøve ut, 

utvikle og dokumentere metoder for kvalifisering av innvandrere til arbeid eller utdanning. 

Metoder som viser seg egnet, og som gir gode resultater i Ny sjanse, skal kunne overføres 

til det ordinære tjenestetilbudet i NAV og andre relevante aktører som arbeider med de 

aktuelle målgruppene, som i Introduksjonsprogrammet og Kvalifiseringsprogrammet.  

 

Ny sjanse er utarbeidet etter modell av Introduksjonsprogrammet, med individuelt 

tilrettelagte program med tett oppfølging av en fast kontaktperson. Programmet er helårig 

og på fulltid, og følger de samme reglene som i arbeidslivet for øvrig. For å sikre tett og 

individuell oppfølging skal programrådgivere i Ny sjanse ikke følge opp mer enn 15 

deltakere til enhver tid. Innholdet i de ulike Ny sjanse-programmene består i stor grad av 

norskopplæring, arbeidsrettede tiltak som arbeidspraksis og 

arbeidsmarkedsopplæringskurs (AMO) fra NAV, samfunnsorienterende tilbud, fysisk 

aktivitet og helsefremmende aktiviteter som kurs i ernæring og kosthold. 

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter ordningen på oppdrag fra Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og det er kun kommuner som kan søke 

tilskuddsmidler for å drive Ny sjanse-program. Det forutsettes at kommunen selv 

finansierer deler av prosjektene. I 2011 ble det over statsbudsjettet bevilget kroner 

26 979 000 til forsøksvirksomheten Ny sjanse. Det ble innvilget prosjektmidler til 26 

prosjekter fordelt på 12 kommuner1 og 10 bydeler2 i Oslo. Noen av kommunene/bydelene 

fikk midler til to prosjekter. Levanger, Ski og Kragerø var nye kommuner i 2011. Ti 

prosjekter hadde hjemmeværende kvinner som målgruppe, 8 prosjekter hadde ungdom og 

7 prosjekter hadde sosialhjelpsmottakere som målgruppe. I tillegg var det ett prosjekt som 

hadde alle ansatte og deltakere i Ny sjanse i Oslo som målgruppe.3 

 

Kommunene er hovedansvarlig for gjennomføringen og innholdet i Ny sjanse, mens IMDi 

har et faglig og forvaltningsmessig ansvar gjennom veiledning og oppfølging overfor 

kommunene. IMDi tilrettelegger for erfaringsutveksling mellom prosjektene, og fra Ny 

sjanse til andre relevante aktører. IMDi arrangerer blant annet nettverkssamlinger for Ny 

sjanse-prosjekter for kompetanseheving og utveksling av metoder i kvalifiserings- og 

formidlingsarbeidet.  

 

Ved oppstarten av forsøksvirksomheten i 2005, var målgruppen langtidsledige 

sosialhjelpsmottakere. Siden 2009 har målgruppene vært hjemmeværende kvinner og 

ungdom, mens prosjekter med sosialhjelpsmottakere gradvis fases ut. 2011 er siste året 

hvor sosialhjelpsmottakere er målgruppe i Ny sjanse. Innvandrere innen målgruppene med 

lang botid og uten fast tilknytning til arbeidslivet kan delta i Ny sjanse. Prioriterte grupper 

er innvandrere fra landgrupper med lav sysselsetting og høy ledighet.4  

 

Målgrupper for Ny sjanse-prosjektene i 2010 
 

1. Hjemmeværende kvinner som ikke er avhengig av sosialhjelp, og hvor heller 

ikke forsørger kan være mottaker av sosialhjelp. Hjemmeværende kvinner har vært 

målgruppe i Ny sjanse siden 2009. Det har vært få målrettede kvalifiseringstiltak tidligere 

for denne gruppen.5 Ti prosjekter med til sammen 172 deltakere hadde hjemmeværende 

kvinner som målgruppe i 2011. Kvinnene mottar kvalifiseringsstønad/motivasjonslønn for 

deltakelse i prosjekt. Prosjektmidlene dekker kvalifiseringsstønad inntil én ganger 

grunnbeløpet (G) i folketrygden6, opp til to G hvis kommunene bidrar til finansieringen. 

Stønaden er skattepliktig.  

                                    
1 Narvik, Fredrikstad, Skedsmo, Skien, Trondheim, Bergen, Lørenskog, Levanger, Ski, Kragerø, Larvik og Moss. 
2 Bjerke, Østensjø, Sagene, Gamle Oslo, Grorud, Frogner, Søndre Nordstrand, Grünerløkka, Stovner og Vestre Aker.  
3 Helse- og velferdsetaten i Oslo 
4 Pakistan, Marokko, Tyrkia, Somalia, Afghanistan og Irak 
5 IMDi-rapport 4-2009 ”Hjemmeværende innvandrerkvinner – en undersøkelse i Groruddalen og Søndre Nordstrand” 
6 1 G = kr 75 641 per 1.5.2010 
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2. Ungdom mellom 18–25 år som mottar sosialhjelp. Ungdom har vært definert 

som egen målgruppe i Ny sjanse siden 2009. Ny sjanse hadde i 2011 åtte prosjekter 

med ungdom som målgruppe, med til sammen 136 ungdommer som deltok hele eller deler 

av året.  

 

3. Langtidsledige sosialhjelpsmottakere. Det ble ikke tatt inn nye deltakere fra denne 

målgruppen i Ny sjanse i 2011, da målgruppen er på vei til å fases ut av forsøksordningen. 

Kun prosjekter som ble videreført fra 2010, fikk midler for denne målgruppen i 2011. Sju 

prosjekter hadde sosialhjelpsmottakere som målgruppe i 2011, med til sammen 95 

deltakere. Alle prosjekter med denne målgruppen i Ny sjanse skal fases ut i løpet av 2011. 

I prosjektene rettet mot sosialhjelpsavhengige og i ungdomsprosjekter mottar deltakerne 

en kvalifiseringsstønad på to ganger folketrygdens grunnbeløp (G), personer under 25 år 

mottar 2/3 stønad. Dette er omdisponerte sosialhjelpsmidler fra kommunen. 

 

Om rapporten 
Denne rapporten viser resultater og erfaringer for Ny sjanse i 2011. Rapporten er skrevet 

på grunnlag av informasjon fra prosjektene om deltakerne. Programrådgiverne har fylt ut 

et elektronisk skjema med opplysninger om kjønn, landbakgrunn, kompetansenivå, 

rekrutteringskanal, den enkelte deltakers oppstartsmåned i Ny sjanse, eventuelt 

avslutningstidspunkt og avslutningsårsak, ferdighetsfremgang, overgang til 

arbeid/utdanning med mer. Rapporteringen ivaretar hensynet til personvern.  

 

I første kapittel beskrives prosjektene og deltakere i Ny sjanse 2011. I kapittel 2 ser vi 

nærmere på rekrutteringen til og innholdet i program. Kapittel 3 presenterer resultater, 

både med hensyn til forbedring av ferdigheter og overgang til arbeid og utdanning.  
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1. PROSJEKTER OG MÅLGRUPPER I NY SJANSE 2011 

1.1 Ny sjanse-prosjekter 2011 

I 2011 var det 26 prosjekter i Ny sjanse. Ti prosjekter hadde hjemmeværende kvinner 

som målgruppe, 8 prosjekter hadde ungdom og 7 prosjekter hadde sosialhjelpsmottakere 

som målgruppe. I tillegg var det ett prosjekt som hadde alle ansatte og deltakere i Ny 

sjanse i Oslo som målgruppe.  

 

Tabell 1.1 Oversikt over Ny sjanse-prosjekter 2011, etter målgruppe. 

 

Målgruppe hjemmeværende kvinner 

Narvik  

Levanger 

Skien  

Bjerke 

Sagene  

Frogner 

Grünerløkka 

Trondheim  

Lørenskog  

Kragerø  

Målgruppe sosialhjelpsmottakere 

Østensjø 

Søndre Nordstrand 

Vestre Aker  

Fredrikstad  

Skedsmo 

Lørenskog  

Larvik 

Målgruppe ungdom  

Gamle Oslo  

Stovner 

Grorud  

Fredrikstad  

Trondheim 

Bergen  

Moss  

Ski 

Alle målgrupper 

Helse- og velferdsetaten 

 

1.2 Deltakere i Ny sjanse 2011 

I 2011 var det totalt 403 deltakere i prosjekt. 188 deltakere startet opp i løpet av året, 

215 var deltakere i prosjekt fra før 2011. 181 av disse er videre med i prosjekt i 2012, det 

vil si at 222 avsluttet eller avbrøt Ny sjanse i løpet av året. 136 var i de åtte prosjektene 

for ungdom, 172 i de ti prosjektene for hjemmeværende kvinner og resten, 95, var i de sju 

prosjektene for sosialhjelpsmottakere.  

 

Kjønnsfordeling 

Av de 403 deltakerne i 2011 var 126 menn og 277 kvinner, noe som gir en 

kvinneandel på rundt 70 prosent (figur 1.1). I ungdomsprosjektene var mennene i 

klart flertall: Av de 136 deltakerne var det 99 menn (73 prosent). I prosjektene for 

sosialhjelpsmottakere er det tydelig at kvinnene prioriteres som målgruppe med en 

kvinneandel på over 70.  
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Figur 1.1 Andelen menn og kvinner etter målgruppe og totalt. Prosent. 

 
 

I figur 1.2 er kjønnsfordelingen vist i antall etter prosjekt. Ett av 

ungdomsprosjektene skiller seg ut med kun mannlige deltakere, og hele tre av sju 

prosjekter for sosialhjelpsmottakere hadde kun kvinnelige deltakere. Figur 1.2 viser 

også den store variasjonen mellom prosjektene i hvor mange deltakere de hadde i 

2011, fra kun tre til 32 deltakere.  

 

Figur 1.2 Antallet kvinner og menn som var med hele eller deler av 2011 i de ulike 

Ny sjanse-prosjektene. Antall.

 

 

Landbakgrunn 

Deltakerne i 2011 hadde 47 ulike landbakgrunner (samt én statsløs). Personer med 

bakgrunn fra Somalia utgjorde 33 prosent av deltakerne og var dobbelt så stor som 

den nest største gruppen – fra Irak (12 prosent). Særlig blant ungdommene er det 

en stor andel med bakgrunn i disse to landene. I figur 1.3 vises antallet deltakere fra 

de ti største landgruppene i Ny sjanse i 2011. Deltakerne med disse 

landbakgrunnene utgjorde 80 prosent av alle deltakerne (N=403). 
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Figur 1.3 Antallet deltakere fra de 10 største landgruppene i Ny sjanse i 2011. Antall.  

  
 

Omtrent halvparten av mennene hadde somalisk bakgrunn, mens 15 prosent er 

irakiske. Blant kvinnene var om lag en fjerdedel somaliere, elleve prosent irakere og 

ti prosent hadde tyrkisk bakgrunn.  

Alderssammensetning og botid 

I snitt var deltakere i Ny sjanse i 2011 31 år ved oppstart i Ny sjanse. De 

hjemmeværende kvinnene var i snitt 35 år, sosialhjelpsmottakerne 41 år og 

ungdommene var 22 år (figur 1.4). Kvinnene og mennene er i snitt like gamle i de to 

sistnevnte gruppene. Dataene viser at aldersspredningen i Ny sjanse-prosjektene er 

stor, fra 18 år til hele 60.  

 

Figur 1.4 Gjennomsnittlig alder ved start i Ny sjanse, etter målgruppe og kjønn. 

N=403. 

  
 

I gjennomsnitt har deltakerne i Ny sjanse i 2011 bodd i Norge i åtte år når de startet 

i Ny sjanse, og dette gjennomsnittet er så å si likt på tvers av kjønn og målgruppe 

(figur 1.5). Kortest botid i snitt har de hjemmeværende kvinnene med sju år. Disse 

kvinnene var i gjennomsnitt 28 år ved innvandring til Norge, noe yngre enn 

sosialhjelpsmottakerne (31 år). Ungdommene var i snitt 13 år ved innvandring til 

Norge, mens de i snitt har levd ni år i Norge. Dette i motsetning til de 

hjemmeværende kvinnene som har levd i snitt om lag en femtedel av livet i Norge.   
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Figur 1.5 Gjennomsnittlig alder ved innvandring til Norge og gjennomsnittlig botid i 

Norge etter målgruppe. N=393. 

 

Familiesituasjon 

48 prosent av deltakerne i Ny sjanse i 2011 har hjemmeboende barn under 18 år. 

Dette gjelder 14 prosent av mennene og 64 prosent av kvinnene. I underkant av 

hver tiende ungdom har hjemmeboende barn, og blant menn i prosjekter for 

sosialhjelpsmottakere har 30 prosent hjemmeboende barn. Andelen som har barn, er 

86 prosent for kvinnene i sosialhjelpsmottakerprosjektene og 68 for de hjemme-

værende kvinnene. Andelen kvinner som er enslige forsørgere blant den førstnevnte 

gruppen, er langt større (se figur 1.6). 

 

Figur 1.6 Antall og andel deltakere i ulike husholdningssammensetninger, etter 

målgruppe. N=399.  
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Til sammen har deltakerne svært mange barn, da mange av husholdene har store 

barneflokker. Hvis vi ser på de 194 deltakerne med barn, har de i snitt 2,4 

hjemmeboende barn under 18 per hushold. To av deltakerne har åtte eller flere barn. 

Hvis vi ser bort ifra at noen faktisk kan ha mer enn åtte barn, har disse 192 

deltakerne ansvaret for hele 461 barn under 18 år. Blant ungdommene med barn er 

snittet 1,2 barn. Hjemmeværende kvinner har 2,4 barn, mens sosialhjelpsmottakere 

med barn har hver i gjennomsnitt 2,6 barn.  

Deltakernes tidligere utdanning  

Som figur 1.7 viser, skiller ungdommene seg klart ut fra de andre målgruppene når 

det gjelder om de har utdanning fra henholdsvis hjemland eller Norge. Hele 32 

prosent (27 deltakere) av sosialhjelpsmottakerne har ikke noen utdanning overhodet, 

men dette gjelder også nesten hver tiende hjemmeværende kvinne (13 deltakere). 

En fjerdedel av alle har utdanning både fra hjemland og fra Norge, spesielt er 

andelen stor blant ungdommene. 

 

Figur 1.7 Andelen som har utdanning fra hjemland og/eller utdanning fra Norge, etter 

målgruppe. N=379. 

 
  

I figur 1.8 ser vi på om det er forskjeller i om man har utdanning eller ikke mellom 

kvinner og menn på tvers av målgruppene. Seks prosent av deltakerne i 

sosialhjelpsmottakerprosjektene har utdanning fra Norge, mens andelen er 15 

prosent i prosjektene for hjemmeværende kvinner. Ser vi på utdanning fra hjemland, 

har sistnevnte gruppe oftere dette (91 versus 64 prosent).  
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Figur 1.8 Andelen med utdanning fra henholdsvis hjemland (N=388) og fra Norge 

(N=392), etter målgruppe og kjønn. Prosent.  

 
 

Ser vi nærmere på lengden av utdanningen, fremkommer det at blant de 

hjemmeværende kvinnene har nesten halvparten elleve år eller mer med utdanning 

fra hjemlandet. Også blant sosialhjelpsmottakerne har om lag en fjerdedel 

forholdsvis lang utdanning fra hjemlandet. En større andel i denne målgruppen har 

imidlertid ingen utdanning fra før de migrerte (se figur 1.9). 

 

Figur 1.9 År med utdanning fra hjemland etter målgruppe. Prosent. N=388. 

 
 

Når det gjelder utdanning fra Norge, har vi ikke kartlagt dette ved bruk av antall år i 

utdanning, som ved utdanning fra hjemland, men mer spesifikt på høyeste 

utdanningsnivå tatt i Norge.  

 

I tabell 1.2 ser vi at vel seks av ti ikke har noen utdanning fra Norge. Dette gjelder 

hele 93 prosent av sosialhjelpsmottakerne og 85 prosent av de hjemmeværende 

kvinnene. Blant ungdommene er det over halvparten som har enkeltfag fra 

videregående, men bare ti prosent har fullført videregående, noe som bekrefter at 

prosjektene primært har rekruttert ungdom som har avbrutte utdanningsløp.  
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Tabell 1.2 Høyeste gjennomført utdanning i Norge før Ny sjanse etter målgruppe. 

Prosent. N=392. 

Utdannelsesnivå 
Sosialhjelps-

mottakere Ungdom 

Hjemme-
værende 
kvinner 

Alle 
prosjekter 

Ingen 93 % 18 % 85 % 63 % 

Grunnskole 2 % 10 % 3 % 5 % 

Grunnskole for voksne 0 % 4 % 1 % 2 % 

Ungdomsskole 0 % 3 % 2 % 2 % 

Enkeltfag videregående 
skole 0 % 55 % 4 % 21 % 

Videregående skole 2 % 10 % 3 % 5 % 

Høyere utdanning 
(høgskole/universitet) 2 % 1 % 4 % 2 % 

Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 

Antall 86 136 170 392 

Ikke besvart 9 0 2 11 

 

Skrive- og leseferdigheter ved oppstart i Ny sjanse 

Variasjonen i hvorvidt deltakerne har utdanning, hvilket utdanningsnivå de har, og i 

hvilke land eventuell utdanning er tatt, gjenspeiles delvis i lese- og skriveferdigheter. 

I figurene 1.10 og 1.11 fremkommer programrådgivernes oppfatninger om de 

enkelte deltakernes lese- og skriveferdigheter på norsk og morsmålet. 

 

Figur 1.10 Andel av deltakerne som programrådgiverne oppgir at henholdsvis ikke 

kunne lese tekst overhodet, kun kunne lese tekst på eget morsmål eller kunne lese 

tekst på norsk, etter målgruppe. Prosent. N=403. 

 
 

Et flertall av deltakerne kunne lese og skrive norsk når de startet i Ny sjanse, spesielt 

gjelder dette ungdommene. En del deltakere kan verken lese eller skrive, blant 

sosialhjelpsmottakerne gjelder dette så mange som én av fire. Vi har ikke kartlagt 

nivået på lese- og skriveferdighetene, og ifølge programrådgiverne har mange av 

deltakerne et svært lavt nivå på lese- og skriveferdigheter når de startet i Ny sjanse.  
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Figur 1.11 Andel av deltakerne som programrådgiverne oppgir at henholdsvis ikke 

kunne skrive overhodet, kun kunne skrive på eget morsmål eller kunne skrive på 

norsk, etter målgruppe. Prosent. N=401.

 

 

Arbeidserfaring 

Hele 46 prosent av alle deltakerne i 2011 hadde ikke noen arbeidserfaring overhodet 

fra før de begynte i Ny sjanse, men det er klare forskjeller mellom målgruppene når 

det gjelder om de har arbeidserfaring fra henholdsvis hjemland eller Norge, se figur 

1.12.  

 

De med minst arbeidserfaring fra Norge, og oftest kun arbeidserfaring fra 

hjemlandet, er de hjemmeværende kvinnene. To av fem hjemmeværende kvinner 

har kun arbeidserfaring fra hjemlandet, og 16 prosent enten slik erfaring fra Norge 

eller både fra hjemland og Norge. Nesten halvparten av ungdommene har 

arbeidserfaring fra Norge, men ettersom de fleste innvandret til Norge som barn, har 

svært få arbeidserfaring fra hjemlandet.  

 

Figur 1.12 Arbeidserfaring fra hjemland og fra Norge etter målgruppe. Prosent. 

N=395. 

 
 

Hele 65 prosent av mennene i prosjekter for sosialhjelpsmottakere har 

arbeidserfaring fra Norge, i motsetning til kun 24 prosent av kvinnene i de samme 
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prosjektene (figur 1.13). Forskjellene er litt mindre når det gjelder å ha 

arbeidserfaring fra hjemlandet.  

 

Figur 1.13 Arbeidserfaring fra hjemland (N=395) og fra Norge (N=400) etter 

målgruppe og kjønn. Prosent. 

 
 

 

Andelen med arbeidserfaring fra Norge er lavere blant de hjemmeværende kvinnene 

enn for kvinnene blant sosialhjelpsmottakerne, men de førstnevnte har langt oftere 

arbeidserfaring fra hjemlandet enn de sistnevnte (48 versus 27 prosent). Kvinnene i 

ungdomsprosjektene har om lag lik erfaring fra norsk arbeidsliv før Ny sjanse som 

mennene i ungdomsprosjektene.  

 

I figurene 1.14 og 1.15 vises hvor mange års arbeidserfaring deltakerne i 2011 

hadde fra henholdsvis hjemlandet og fra Norge. Blant de hjemmeværende kvinnene 

har 43 prosent over to års erfaring fra arbeidslivet i hjemlandet. Blant 

sosialhjelpsmottakerne er denne andelen på 37 prosent. De samme gruppene har 

mindre erfaring fra det norske arbeidsmarkedet, spesielt gjelder det de 

hjemmeværende kvinnene. Ungdommene skiller seg naturlig nok ut, siden de i stor 

grad kom til landet som barn, med svært få med arbeidserfaring fra hjemlandet og 

omtrent halvparten med arbeidserfaring fra Norge. 

 

Figur 1.14 Mengde arbeidserfaring fra hjemland. N=395. Prosent. 
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Figur 1.15 Mengde arbeidserfaring fra Norge. Prosent. N=400.

 

 

Tiltakshistorikken før Ny sjanse 

Mange av deltakerne i Ny sjanse har vært innom ulike typer kvalifiseringskurs og 

tiltak før de kom til Ny sjanse. I figur 1.16 ser vi at hver fjerde deltaker i 2011 har 

vært i ett eller flere kvalifiserings- eller arbeidsmarkedstiltak, og da særlig 

ungdommene (37 prosent). Deltakerne i ungdomsprosjektene har også langt oftere 

deltatt på jobbsøkerkurs/cv-skriving før Ny sjanse. De hjemmeværende kvinnene har 

i langt mindre grad deltatt i tiltak før Ny sjanse (10 prosent). Kun 16 prosent av 

deltakerne i sosialhjelpsmottakerprosjektene har ingen tidligere erfaring med 

tiltak/kurs, mens dette gjelder 34 prosent av ungdommene. 

 

Figur 1.16 Andelen som har gjennomført ulike typer kurs og vært inne i ulike typer 

tiltak før Ny sjanse, etter målgruppe. Prosent. N=403.

 
 

Programrådgiverne ble også bedt om å oppgi det antallet tidligere kurs og tiltak de 

visste deres deltakere hadde gjennomført før Ny sjanse. I figur 1.17 kan vi tydelig se 

at deltakerne i sosialhjelpsmottakerprosjektene samlet sett oftere har deltatt på to 

eller flere tiltak/kurs før Ny sjanse, og eventuelle erfaringer med 

“svingdørsproblematikk” er hyppigst forekommende blant disse deltakerne. Om lag 

én av ti av de hjemmeværende kvinnene har deltatt på to eller flere tiltak/kurs, like 

mange som ikke har deltatt på noe kurs overhodet.  
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Figur 1.17 Andelen som har gjennomført ulikt antall kurs og tiltak før Ny sjanse, etter 

målgruppe. Prosent. N=403.  

 

 

 

2. REKRUTTERING OG INNHOLD I NY SJANSE-

PROGRAM 

2.1 Rekrutteringskanal og tiden det tar å rekruttere 

Det er ulike veier inn for deltakelse i Ny sjanse-prosjekt. I figur 2.1 kan vi se at 

sosialhjelpsmottakerne og ungdommene i all hovedsak kommer etter henvisning fra 

NAV. Vi ser også at det er de hjemmeværende kvinnene som i stor grad har andre 

veier inn i Ny sjanse. De er ofte rekruttert av prosjektet gjennom oppsøkende 

virksomhet eller de har tatt kontakt selv. 

 

Figur 2.1 Andel som ble henvist/kom i kontakt med Ny sjanse gjennom ulike 

rekrutteringskanaler, etter målgruppe. Prosent. N=403.

 
 

Selve tiden fra kontakt med prosjekt til faktisk oppstart med heldags kvalifisering i 

Ny sjanse, er ikke veldig forskjellig mellom målgruppene (se figur 2.2). Blant 

ungdommene er det hele 38 prosent som starter opp innen en måned. Blant 

sosialhjelpsmottakerne er det imidlertid 14 prosent som ventet tre måneder eller mer 

før de kunne starte opp i programmet. 
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Figur 2.2 Fordeling av deltakerne etter hvor lang tid det tok fra første møte/kontakt 

mellom Ny sjanse-prosjekt og deltaker, til de startet formelt i Ny sjanse, etter 

målgruppe. Prosent. N=403. 

 

2.2. Innhold i program 

For å kartlegge hvilket tilbud deltakerne i Ny sjanse får, har vi bedt 

programrådgiverne oppgi hvilke type tilbud innenfor språktrening, 

opplæring/utdanning, yrkesmessig kompetanse og samfunnsorienterende og andre 

typer tilbud den enkelte deltaker har deltatt i så langt i sitt program.7  

Språktrening 

I figur 2.3 vises andelen som har deltatt i former for språktrening innenfor Ny sjanse. 

Vi ser at ordinær klasseromsundervisning har 61 prosent deltatt på, og yrkesrettet 

norskopplæring har så langt over en tredjedel fått. I prosjektene er dialoggrupper for 

kvinner videre også mye benyttet i språktreningen – 37 prosent har deltatt på dette. 

Det er 41 prosent av deltakerne som har hatt språkpraksis i én eller flere av de fire 

typer virksomheter som her er kartlagt (kommunale virksomheter, private 

virksomheter og bedrifter, offentlig arbeidsgiver og frivillige organisasjoner).8 Dette 

er en sterk økning fra året før, da denne andelen var på 28 prosent. Språkpraksis i 

private og kommunale virksomheter er omtrent like vanlig. Vi skal også legge merke 

til at 14 prosent av deltakerne så langt har gått opp til norskprøve som en del av 

program. 

 

Figur 2.3 Andelen deltakere i 2011 som har deltatt på ulike språktreningstilbud så 

langt i Ny sjanse. Prosent. N=403. 

 

                                    
7 Kartleggingen av dette dekker både de som avsluttet Ny sjanse i 2011, og de som fortsatte sin deltakelse videre i 2012. For dem 
som startet i Ny sjanse før 2011, er tilbud de deltok på den gangen, også en del av materialet. Kun de totale andeler presenteres 

her. 
8 For å få et bilde på bruk av språkprakisplasser samlet sett har vi laget en samlekategori hvor alle som har hatt én eller flere 

språkprakisplasser, uavhengig av hvor, er samlet (innrammet søyle). Av de 164 deltakerne som har hatt språkpraksis i løpet av 

program, eller hittil i program hvis de ikke var ute av Ny sjanse til årsskiftet 2011/12, var det noen som hadde hatt flere 

språkpraksisplasser. 21 deltakere hadde hatt to, mens én hadde hatt tre praksisplasser. 
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Selv om det på gruppenivå er noe bedre lese- og skriveferdigheter blant de 

hjemmeværende kvinnene enn blant sosialhjelpsmottakerne, slik vi har målt det med 

de forbehold det innebærer, viser materialet at det i prosjektene for hjemmeværende 

kvinner legges mye vekt på språktrening. Ni av ti av disse kvinnene hadde fått 

ordinær klasseromsundervisning, 59 prosent hadde hatt språkpraksis og 14 prosent 

hadde gått opp til norskprøve.  

Opplæring/utdanning 

Det er ikke en stor andel deltakere som har fått tilbud om opplæring/utdanning i Ny 

sjanse i 2011 (figur 2.4). Sju prosent av deltakerne har så langt i Ny sjanse fått en 

godkjenning eller en vurdering av universitets-/høyskoleutdanning fra utlandet.  

Av materialet fremkommer det at her er de hjemmeværende kvinnene 

overrepresentert. Tretten prosent av de hjemmeværende kvinnene har så langt 

benyttet Ny sjanse for blant annet å få hjelp med å få vurdert og eventuelt 

godkjenning av sin høyere utdanning fra utlandet. Grunnskole for voksne har blitt 

noe benyttet i alle målgruppene, mens det i størst grad er ungdom som tar enkeltfag 

på videregående skole i Ny sjanse (13 prosent). 

 

Figur 2.4 Andelen deltakere i 2011 som har fått tilbud innenfor opplæring og 

utdanning så langt i Ny sjanse. Prosent. N=403. 

 

Yrkesmessig kompetanse 

Arbeidspraksis er det vanligste tiltaket i Ny sjanse for å bygge opp yrkesmessig 

kompetanse, se figur 2.5, og materialet viser at dette spesielt gjelder blant 

hjemmeværende kvinner og sosialhjelpsmottakere. For ungdom er 

jobbsøkerkurs/opplæring i cv-skriving det vanligste. 15 prosent av alle deltakerne 

hadde fått utprøving av arbeidsevne. 18 prosent av ungdommene har hatt et tilbud i 

arbeidsmarkedsbedrifter for avklaring, utredning og arbeidstrening. 
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Figur 2.5 Andelen deltakere i 2011 som har fått tilbud innenfor yrkesmessig 

kompetanse så langt i Ny sjanse. Prosent. N=403.  

 

Samfunnsorienterende/andre typer tilbud 

Samlet sett har over halvparten av deltakerne i 2011 så langt deltatt på 

samfunnsorienterende kurs, ressursfokuserende tiltak, tilbud om fysisk aktivitet og 

tiltak som fremmer sosialt nettverk som del av programmet i Ny sjanse (figur 2.6). 

Nesten halvparten har også deltatt på motivasjonskurs og fått kostholdsveiledning.  

 

Materialet viser videre at i alle de åtte øverste typene tilbud fra toppen i figur 2.6 er 

det de hjemmeværende kvinnene hvor høyest andel har deltatt. Det satses i langt 

større grad på kurs, tiltak og tilbud av denne typen for de hjemmeværende kvinnene 

enn i de andre prosjektene. Deltakerne i prosjektene for sosialhjelpsmottakere har 

sjeldnere slike typer tilbud. For ungdom er det en høyere andel enn for de andre 

målgruppene når det gjelder personlig gjeldsrådgivning/hjelp til å organisere 

personlig økonomi gjennom deltakelse i Ny sjanse (42 prosent), kurs i personlig 

økonomi/gjeldsmestring (24 prosent) og boliganskaffelse gjennom ansatte i Ny 

sjanse (16 prosent). 
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Figur 2.6 Andelen deltakere i 2011 som har fått samfunnsorienterende og andre 

typer tilbud så langt i Ny sjanse. Prosent. N=403.  

 
 

2.3 Lengde i program 

Når vi ser på antallet måneder de 222 deltakerne som gikk ut av Ny sjanse i løpet av 

2011, var i program (målt etter om de mottok kvalifiseringsstønad gjennom Ny 

sjanse), finner vi at gjennomsnittlig var de deltakere i omtrent 12 måneder. Fordi det 

er noen deltakere med svært lange løp – opp til over 30 måneder – som trekker 

gjennomsnittet opp, og en forholdsvis stor andel med forholdsvis korte løp innen 

programmet, er median (den midterste deltakeren når de stilles i stigende 

rekkefølge) deltakerlengde kun ni måneder (figur 2.7). Men det er klare forskjeller 

mellom ulike grupper: Den typiske sosialhjelpsmottakeren har 50 prosent lenger 

deltakelse i Ny sjanse enn de hjemmeværende kvinnene og ungdommene, 15 versus 

rundt 10 måneder. Videre er det slik at kvinner og menn har forholdvis like lengder 

på sin deltakelse (figur 2.8). Vi kommer tilbake til hva lengden på program kan ha å 

si for måloppnåelse i kapittel 3.  

 

  



21 

 

Figur 2.7 Gjennomsnittlig og median lengde på deltakelse i Ny sjanse for de 222 

deltakerne som gikk ut av program i løpet av 2011, etter målgruppe. Måneder. 

 
 

 

Figur 2.8 Gjennomsnittlig og median lengde på deltakelse i Ny sjanse for de 222 

deltakerne som gikk ut av program i løpet av 2011, etter målgruppe og kjønn. 

Måneder. 

  
 

Sammenligner vi de ulike målgruppenes fordeling på deltakelseslengder, ser vi at 16 

prosent av ungdommene går ut av Ny sjanse allerede i løpet av de første tre 

månedene, mens 9 prosent av de hjemmeværende kvinnene og 

sosialhjelpsmottakerne gjør det samme (figur 2.9). Blant sosialhjelpsmottakerne er 

det en stor andel (36 prosent) som hadde lange løp i Ny sjanse. Dette skyldes at det 

har kommet få nye deltakere i denne målgruppen i løpet av 2011. 
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Figur 2.9 Fordelingen av deltakerne som gikk ut av Ny sjanse i 2011 på ulike lengder 

av deltakelsen, etter målgruppe. Prosent. N=222.

 
 

 

3. RESULTATER NY SJANSE 2011 

3.1 Måloppnåelse Ny sjanse 2011  

Av de 222 deltakerne som gikk ut av Ny sjanse i 2011, var det 39 prosent (86 

personer) som gikk over til arbeid eller utdanning. Fem prosent ble overført til NAV 

med status som arbeidssøker, 18 prosent ble overført til andre kvalifiseringstiltak 

eller andre inntektssikringsordninger, og de resterende 38 prosentene avbrøt Ny 

sjanse eller de gikk fra Ny sjanse over til ingen aktivitet. Med andre 

kvalifiseringstiltak og inntektssikring mener vi her tiltak i regi av NAV eller 

kommunale tiltak, inkludert arbeidsavklaringspenger og Kvalifiseringsprogrammet.  

I figur 3.1 vises antall og andel for alle prosjektene samlet. 

 

Figur 3.1 Måloppnåelse Ny sjanse 2011. Antall og andel. N=222.  

 
 

I tabell 3.1 vises oversikt over antall deltakere og måloppnåelse etter målgruppe, og 

vi ser store variasjoner i måloppnåelse mellom målgruppene.  
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Tabell 3.1 Oversikt over antall deltakere og måloppnåelse i Ny sjanse i 2011, etter 

målgruppe. 
   Sosialhjelps-

mottakere 
Ungdom Hjemme-

værende 
kvinner 

Alle 
prosjekter 

 

Antall 
deltakere i 
2011 

Var deltaker fra 
før 2011 

62 63 90 215 

Deltaker startet i 
2011 

33 73 82 188 

Totalt innom 
prosjekt  
i 2011 

95 136 172 403 

Overført til 
2012 

  21 63 97 181 

Avsluttede 
deltakere i  
2011 

Avsluttet/avbrøt 
2011 

74 73 75 222 

Til arbeid eller 
utdanning 

20 38 28 86 

Henvist til NAV –  
arbeidssøker 

5 1 6 12 

Overført til annet 
tiltak/program 
eller 
inntektssikring 

26 10 4 40 

Avbrutt eller ikke 
aktivitet 

23 24 37 84 

Måloppnåelse Andel til 
jobb/utdanning 

27 % 52 % 37 % 39 % 

 

38 av ungdommene, 52 prosent, gikk til arbeid eller utdanning, en økning på 9 

prosentpoeng fra 2010 hvor 43 prosent av ungdommene gikk over til arbeid eller 

skole. Kun 14 prosent av ungdommene ble overført til andre kvalifiseringstiltak eller 

andre inntektssikringsordninger, og kun 1 prosent ble arbeidssøker hos NAV. Blant 

sosialhjelpsmottakerne var det 27 prosent overgang til jobb og utdanning, 31 prosent 

avbrutt program, hele 35 prosent overføring til andre tiltak eller inntektsordninger og 

7 prosent som ble arbeidssøkere. I 2010 gikk 21 prosent av sosialhjelpsmottakerne 

over til arbeid eller skole. Fra prosjektene for hjemmeværende kvinner gikk hele 37 

prosent til jobb eller utdanning, noe som er en økning på 21 prosentpoeng fra året 

før. Åtte prosent ble arbeidssøkere hos NAV, 5 prosent ble overført til andre 

tiltak/inntektsordninger og hele 49 prosent avbrøt eller gikk over til ingen aktivitet. 

Se også figur 3.2 og 3.3 for måloppnåelse fordelt på målgruppene. 

 

Figur 3.2 Måloppnåelse i Ny sjanse 2011, etter målgruppe. Antall. N=222.
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Figur 3.3 Måloppnåelse i Ny sjanse 2011, etter målgruppe. Prosent. N=222. 

 
 

Blant mennene som gikk ut av Ny sjanse, var det en måloppnåelse på 45 prosent, 

blant kvinnene 35 prosent (se figur 3.4). Det var en høyere andel kvinner enn menn 

som avbrøt Ny sjanse eller ikke gikk til noen form for aktivitet (40 versus 34 

prosent), mens andelen som ble arbeidssøkere, var forholdsvis lik for menn og 

kvinner (6 versus 5 prosent). 17 prosent av mennene ble overført videre til andre 

tiltak/inntektsordninger, mens andelen var 19 prosent for kvinnene. Mennene går 

altså i større grad enn kvinnene fra Ny sjanse til jobb eller utdanning, men dette 

gapet er betydelig mindre enn året før da 41 prosent av mennene og 19 prosent av 

kvinnene gikk over til jobb eller utdanning. 

 

Figur 3.4 Måloppnåelse i Ny sjanse 2011 etter kjønn. Prosent. N=222.

 
 

Figur 3.5 viser at andelen kvinner som går til jobb eller utdanning fra prosjekter for 

hjemmeværende kvinner og for sosialhjelpsmottakere, er på henholdsvis 37 og 26 

prosent, mens over halvparten av kvinnene som gikk ut av ungdomsprosjektene, 

gikk til jobb eller utdanning. Måloppnåelsen blant mannlige sosialhjelpsmottakere er 

en del lavere enn for mannlig ungdom (30 versus 52 prosent).  
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Figur 3.5 Andel til jobb eller utdanning etter kjønn og målgruppe. Prosent. N=222.  

 
 

3.2 Lengde på deltakelse 

I gjennomsnitt var de deltakerne som gikk til jobb eller utdanning i program i ti 

måneder, to og en halv måned kortere enn de som ikke gikk til jobb eller utdanning 

(figur 3.6). I 2011 var det altså en tendens til en noe større sjanse for å gå til jobb 

eller utdanning med kortere lengde på deltakelsen, noe som bekreftes av median 

verdi: Den typiske deltaker som ikke gikk til jobb eller utdanning, var i Ny sjanse i ti 

måneder, to måneder lenger enn de som gikk til jobb eller utdanning. Dette er et 

annet bilde enn fra tidligere år i Ny sjanse, hvor sannsynligheten for arbeid eller 

utdanning har økt med økt lengde på deltakelsen (se IMDi-rapporten Resultater for 

Ny sjanse 2010).  

 

Det er forskjeller mellom målgruppene i lengde på deltakelse. For ungdom var 

halvparten av dem som gikk til jobb eller utdanning, ute etter sju måneder, samme 

som for dem som gikk til noe annet. Klart lengst deltakelse hadde 

sosialhjelpsmottakere som ikke gikk til jobb eller utdanning med 16 måneders 

deltakelse i gjennomsnitt, median verdi 14 måneder.  
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Figur 3.6 Gjennomsnittlig og median lengde på deltakelse i Ny sjanse for de 222 

deltakerne som gikk ut av program i løpet av 2011, etter målgruppe og 

måloppnåelse. Måneder. 

 
 

I figur 3.7 og figur 3.8 ser vi nærmere på henholdsvis gjennomsnittlig og median 

lengde på deltakelsen for menn og kvinner, samt på fordelingen av deltakerne på 

ulike lengder av program, etter om de gikk til jobb eller utdanning, om de ble 

arbeidssøkere, ble overført til annet tiltak eller ble inntektssikret på annen måte, eller 

om de avbrøt eller gikk ut i ingen aktivitet. Menn er i gjennomsnitt noe lenger i 

program enn kvinner for dem som avbryter eller ikke går til noen aktivitet (median er 

lik).  

 

Når det gjelder de som ender med å bli overført til andre tiltak eller inntektssikringer, 

er median og gjennomsnittlig verdi forholdsvis lik for menn og kvinner. Menn som 

blir arbeidssøkere, er mye kortere i program enn kvinnene i samme situasjon 

(median lengde 5 versus 13 måneder). Gjennomsnittsverdien er for kvinner hele åtte 

måneder lenger enn for menn. Det er også en klar kjønnsforskjell blant den gruppen 

som går til jobb eller utdanning, hvor halvparten av mennene er ute av Ny sjanse 

etter seks måneder, hele fem måneder før halvparten av kvinnene med samme 

status er det.  
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Figur 3.7 Gjennomsnittlig og median lengde på deltakelse i Ny sjanse for de 222 

deltakerne som gikk ut av program i løpet av 2011, etter måloppnåelse og kjønn. 

Måneder. 

  
 

Figur 3.8 Fordelingen av deltakerne som gikk ut av Ny sjanse i 2011 på ulike lengder 

av deltakelsen, etter måloppnåelse. Prosent. N=222.

 

3.3 Avslutningsårsaker 

Som vi har sett, avsluttet 222 deltakere Ny sjanse-program i løpet av 2011. I figur 

3.9 presenteres det samlede bildet av hovedgrunnene til avslutning, og i figur 3.10 

avslutningsgrunn innen de ulike målgruppene. Samlet sett gjennomførte kun 36 

prosent av deltakerne Ny sjanse på ordinært vis. Ti prosent ble overført til videre 

utprøving, annen inntektssikring eller annet kvalifiserende prosjekt, herunder NAVs 

Kvalifiseringsprogram. 22 deltakere avbrøt deltakelsen selv (10 prosent) eller ble tatt 

ut av Ny sjanse av prosjektet han/hun deltok i (vedtak om permanent stans). 32 

prosent av dem som avsluttet i 2011, gikk ut av Ny sjanse fordi prosjektet de var i, 

ble nedlagt i løpet av året. Dette gjelder særlig prosjekter med sosialhjelpsmottakere 

som målgruppe.  
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Figur 3.9 Hovedgrunn til utskriving av Ny sjanse i 2011. Antall og andel. N=222. 

  
 

Figur 3.10 Hovedgrunn til utskriving av Ny sjanse i 2011 etter målgruppe. Antall og 

andel. N=222. 

 
 

Hvis vi sammenligner målgruppene (figur 3.10), ser vi at det er en ulik profil på 

avslutningsgrunner. Blant ungdommene var det nesten 60 prosent som gjennomførte 

Ny sjanse på ordinært vis. Blant sosialhjelpsmottakerne var det kun 10 prosent som 

gjennomførte programmet på ordinært vis, og over 20 prosent ble overført til videre 

utprøving, annen inntektssikring eller annet kvalifiserende prosjekt. Her ser vi også 

at nesten 4 av 10 sosialhjelpsmottakere avsluttet program på grunn av at prosjektet 

skulle avsluttes. Prosjekter med sosialhjelpsmottakere har gradvis blitt faset ut av Ny 

sjanse siden 2009, og 2011 var siste år med sosialhjelpsmottakere i Ny sjanse. Dette 

forklarer i stor grad årsakene til utskriving av program for denne gruppen.  

Andre tiltak eller annen inntektssikring etter Ny sjanse  

I 2011 ble 40 deltakere (18 prosent) overført til andre kvalifiseringstiltak eller andre 

inntektssikringsordninger. I figur 3.11 vises hvordan deltakerne fordelte seg. Bare 15 

stykker (37 prosent) av dem som ble overført andre tiltak eller annen inntektssikring, 

ble overført til Kvalifiseringsprogrammet i 2011. Blant de resterende ble 14 overført 

til arbeidsavklaringspenger hos NAV og 18 deltakere ble henvist til andre typer 

kvalifiserende tiltak, utenom Kvalifiseringsprogrammet. I 2011 var ikke Ny sjanse en 

kanal for videre henvisning til Kvalifiseringsprogrammet i like stor grad som tidligere 

år.9  

                                    
9 I 2009 medførte nasjonale mål for NAV om antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet en stor overgang fra Ny 
sjanse. Antallet deltakere som sluttet i Ny sjanse fordi de ble overført til NAVs kvalifiseringsprogram, var i 2009 så 
stort at IMDi i rapporteringen så seg nødt til å holde de utenfor beregningene av måloppnåelse. Det var i 2010 
fortsatt forholdsvis mange deltakere som ble overført til Kvalifiseringsprogrammet (39 deltakere, 14 prosent), men 
andelen de utgjorde, var langt mindre enn i 2009. 
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Figur 3.11 Antallet deltakere som ble overført til videre utprøving, annen 

inntektssikring eller annet kvalifiserende prosjekt, etter målgruppe. N=40.

 

Årsaker til avbrutt deltakelse 

Det er en rekke grunner til at 49 deltakere avbrøt Ny sjanse i løpet av 2011 og i figur 

3.12 ser vi at de vanligste grunnene ifølge programrådgiverne er graviditet og fødsel 

og for høyt ugyldig fravær. De utgjør over 40 prosent av dem som avbrøt. Ni 

deltakere avbrøt fordi de ikke var i stand til å nyttiggjøre seg av heltidsprogram, 

mens åtte deltakere flyttet.10  

 

Figur 3.12 Årsaker til avbrutt deltakelse etter målgruppe. Antall. N=49. 

  

Kilde for livsopphold for deltakere som ikke gikk over til arbeid 
eller utdanning 

Programrådgiverne ble bedt om å oppgi hva som var den viktigste kilden for 

livsopphold for deltakeren i perioden umiddelbart etter Ny sjanse (måneden etter 

avsluttet Ny sjanse), samt for årsskillet 2011/12, i de tilfellene hvor i) deltakeren 

avbrøt deltakelsen eller ble avsluttet av prosjektet gjennom vedtak om permanent 

stans, ii) deltakeren gikk til ingen aktivitet eller iii) deltakeren ble henvist til NAV som 

arbeidssøker.  

 

                                    
10 Deltakere som eventuelt flyttet for å begynne med utdanning eller å jobbe, er ikke innregnet her, men under 
deltakere som gikk til arbeid eller utdanning. 
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I figur 3.13 ser vi at hele 43 prosent gikk umiddelbart over til å bli forsørget av 

familie og venner. Hver tredje deltaker gikk over til sosialhjelp som viktigste kilde for 

livsopphold. På spørsmålet om livsopphold ved årsskiftet har ikke overraskende ”vet 

ikke”-andelen økt (fra 15 til 49 prosent), men fortsatt er det en god del deltakere – 

29 prosent – som blir forsørget av familie og venner. Andelen som mottar sosialhjelp 

som viktigste inntektskilde, har gått ned, mens andelen som lever av andre offentlige 

overføringer, er lik.  

 

Figur 3.13 Fordelingen på ulike kilder til livsopphold umiddelbart etter Ny sjanse og 

ved årsskiftet 2011/2012 blant deltakerne som ikke gikk til jobb eller utdanning, 

andre tiltak eller inntektssikring. 

 
 

I figurene 3.14 og 3.15 vises fordelingen innen de ulike målgruppene på de ulike 

typene livsopphold disse deltakerne gikk til etter Ny sjanse. På grunn av at det er 

forholdsvis få deltakere det her er snakk om, skal vi være forsiktig med å trekke for 

bastante konklusjoner, men det kan bemerkes et par observasjoner: Ungdommene 

og sosialhjelpsmottakerne ser ut til oftere å gå til en situasjon hvor de er avhengig 

av sosialhjelp enn hjemmeværende kvinner.  

 

Figur 3.14 Fordelingen på ulike kilder til livsopphold umiddelbart etter Ny sjanse 

blant deltakerne som ikke gikk til jobb eller utdanning, andre tiltak eller 

inntektssikring, etter målgruppe. Antall. N=72.

 
 

De hjemmeværende kvinnene som ikke klarte å nyttiggjøre seg av Ny sjanse 

gjennom å gå til jobb, utdanning eller annet tiltak, ser ut til å gå tilbake til å bli 

forsørget av familie eller andre, og går i liten grad over til sosialhjelp eller andre 

offentlige stønader etter program.  
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Figur 3.15 Fordelingen på ulike kilder til livsopphold ved årsskiftet 2011/2012 blant 

deltakerne som ikke gikk til jobb eller utdanning, andre tiltak eller inntektssikring, 

etter målgruppe. Antall. N= 51.

 
 

3.4 Forbedring av ferdigheter  

Programrådgiverne har svart på spørsmål om forbedring av ulike typer ferdigheter i 

løpet av Ny sjanse for den enkelte deltaker. Dette er ferdigheter som antas å være 

viktige for å etablere seg i et videre utdanningsløp eller gå til arbeid. Kun resultater 

for de 222 deltakerne som avsluttet Ny sjanse i løpet av 2011, presenteres.  

 

I figur 3.16 vises den prosentvise fordelingen av hva programrådgiverne oppga for 

alle målgrupper sett under ett.  

 

Figur 3.16 Svargiving på spørsmål om programrådgiverne mener den enkelte 

deltaker har hatt ferdighetsforbedring på ni ulike områder i løpet av sin deltakelse i 

Ny sjanse. Prosent.  
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Som vi kan se av figuren, mener programrådgiverne at deltakerne har hatt klar 

ferdighetsutvikling på de aller fleste områdene. Andelen som ikke har hatt noen 

forbedring (“nei”), ligger kun på mellom 9 og 22 prosent. Vårt materiale viser videre 

at ferdighetsutviklingen varierer til en viss grad mellom de ulike målgruppene, men 

generelt er det en klar ferdighetsforbedring på alle områdene, målt på denne måten, 

av Ny sjanse på tvers av målgruppene.  

 

Når vi bryter ned på de tre målgruppene, kan vi spesielt legge merke til følgende: 

Blant flere av ungdommene har det vært fremgang knyttet til punktlighet, men her 

er det også tydelig at forbedringspotensialet var størst. Det var få som ikke hadde 

behov for forbedring på området, og det er også en forholdsvis stor gruppe blant 

ungdommene hvor det ikke har vært en forbedring her. Ungdommene har i mindre 

grad hatt fremgang i å hjelpe andre i gruppesammenheng, ta initiativ under 

undervisning og på arbeidsplass. Målgruppen sosialhjelpsmottakere har, 

sammenlignet med de andre to målgruppene, hatt størst fremgang i innsikt i hva 

man forstår/ikke forstår. Programrådgiverne melder videre at mange av de 

hjemmeværende kvinnene har vist god fremgang i både muntlige og skriftlige 

norskferdigheter i løpet av deltakelsen i Ny sjanse. 

 

4. NY SJANSE I 2012 

Ny sjanse fortsetter som forsøksordning i 2012. Hjemmeværende kvinner som ikke 

mottar sosialhjelp, og ungdom som mottar sosialhjelp, fortsetter som målgrupper i 

2012. I tillegg vil kvinner på overgangsstønad få mulighet til å delta i 

forsøksvirksomheten. Kommuner som har deltatt i ordningen, har siden oppstarten i 

2005 gjort seg mange erfaringer og opparbeidet mye kunnskap i arbeidet med 

kvalifisering av innvandrere. Andre aktører innen kvalifiseringsfeltet vil kunne dra 

god nytte av dette i sitt arbeid for å få flere innvandrere som står langt fra 

arbeidslivet, i arbeid eller utdanning.  


