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Sammendrag
Formålet med Jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant innvandrere i alderen
18–55 år som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke omfattes av andre
ordninger. Prioriterte målgrupper for ordningen er hjemmeværende kvinner og
familiegjenforente kvinner til norske og nordiske statsborgere i
lavinntektsfamilier.
I denne rapporten presenterer vi funn fra rapporteringer på individ- og
prosjektnivå fra de 56 jobbsjanseprosjektene i 2015. Vi ser spesielt på
sammenhenger mellom måloppnåelse og kjennetegn ved deltakere og innhold i
programmet.
Moderat økning i antall deltakere i 2015 og lenger varighet av programmet
Det ble registrert til sammen 1 713 deltakere i Jobbsjansen i 2015, fordelt på 56
jobbsjanseprosjekter i 38 kommuner. Dette er en økning på 134 deltakere fra
2014. 958 deltakere – 56 prosent – hadde fortsatt i programmet fra året før,
mens 755 startet i løpet av året. 624 deltakere avsluttet programmet i 2015.
38 prosent av deltakerne var i målgruppen hjemmeværende kvinner, mens 6
prosent var kvinner som var familiegjenforent med norsk/nordisk statsborger. 23
prosent var ungdom (under 25 år), og 19 prosent var sosialhjelpsmottakere ved
oppstarten av programmet. 8 prosent var mottakere av overgangsstønad.
Deltakerne som gikk ut i 2015 hadde i gjennomsnitt vært i programmet i 13
måneder. Det er fire måneder lenger enn gjennomsnittlig varighet for de som
gikk ut av programmet i 2014.
Høyere måloppnåelse i 2015
Av de 624 deltakerne som avsluttet Jobbsjansen i 2015, gikk 49 prosent til
lønnet arbeid og 15 prosent til utdanning. Dette gir en måloppnåelse på 64
prosent, noe som er en økning på 9 prosentpoeng fra 2014, og 4 prosentpoeng
høyere enn departementets resultatkrav for Jobbsjansen.
Måloppnåelsen var høyest blant hjemmeværende kvinner og lavest blant
mottakere av overgangsstønad og sosialhjelp: 71 prosent av målgruppa
hjemmeværende kvinner gikk over til jobb eller utdanning, mens 32 prosent av
deltakerne med overgangsstønad og 35 prosent av sosialhjelpsmottakerne
gjorde det samme.
Av de 305 personene som gikk over i lønnet arbeid, gikk i overkant av
halvparten over i ordinært heltidsarbeid (enten fast eller midlertidig), 5 prosent
gikk over i heltidsarbeid med lønnstilskudd, 39 prosent gikk over i ordinært
deltidsarbeid (enten fast, midlertidig eller som ringevikar), og 4 prosent gikk
over i deltidsarbeid med lønnstilskudd. Fordelingen på type arbeid i 2015 er
omtrent lik som i 2014.
Totalt var 47 prosent av deltakerne som avsluttet Jobbsjansen i 2015
selvforsørget rett etter programmet. Dette er en svak økning fra 2014, da 44
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prosent var selvforsørget rett etter programmet. Sammenliknet med situasjonen
før oppstart av programmet, var andelen forsørget av familie redusert med 29
prosentpoeng – fra 42 til 13 prosent. Andelen sosialhjelpsmottakere ble
redusert fra 37 til 12 prosent, og andelen mottakere av overgangsstønad ble
redusert fra 12 til 6 prosent.
8 prosent mottok en annen offentlig ytelse etter programmet, inkludert
tiltakspenger og KVP-stønad. Dette er en dobling sammenliknet med
situasjonen før programmet, og tyder på at en del deltakere ble avklart for andre
ytelser/tiltak i løpet av programperioden.
7 prosent hadde studielån/stipend som hovedinntektskilde etter programmet.
Bedre norskkunnskaper og styrkede ferdigheter
38 prosent av alle deltakerne gikk opp minst ett nivå i norskkunnskaper i løpet
av Jobbsjansen. Blant deltakerne som ikke kunne norsk, var nybegynnere eller
litt øvet, gikk halvparten opp minst ett nivå i norskkunnskaper.
34 prosent hadde som mål i programmet å bestå en norskprøve. Blant de som
hadde norskprøve som mål, besto 67 prosent en norskprøve i eller i etterkant
av programmet. Norskprøve 3 var den vanligste.
318 deltakere – 51 prosent – hadde som mål å forbedre sine grunnleggende
ferdigheter i programmet, mens 482 deltakere – 77 prosent – hadde som mål å
forbedre sin arbeidsevne. For begge gruppene blir det rapportert om at i
overkant av 80 prosent oppnådde målet. Det blir også rapportert om at mange
deltakere har fått bedre selvfølelse, selvtillit, sosiale ferdigheter og et større
sosialt nettverk.
Måloppnåelsen varierer med kjennetegn ved deltakerne
I en samlet analyse der en rekke kjennetegn ved deltakerne inngår som
forklaringsvariabler, finner vi at det er en sterk positiv sammenheng mellom nivå
på norskkunnskaper og utdanningsnivå før Jobbsjansen og måloppnåelse: Jo
bedre norskkunnskaper og jo høyere utdanningsnivå, desto høyere
måloppnåelse Deltakere med rapportert nedsatt arbeidsevne hadde lavere
måloppnåelse enn andre. Blant deltakere med lang botid i Norge var
måloppnåelsen lavere enn blant deltakere som hadde kort botid, og det var
også forskjeller i måloppnåelse etter opprinnelsesland.
Deltakere som var enslige med omsorgsansvar for barn under 12 år hadde
signifikant høyere måloppnåelse enn deltakere som var enslige uten barn.
Videre hadde deltakere som tidligere hadde deltatt i opplæringstiltak signifikant
lavere måloppnåelse enn de uten noe tidligere opplæringstiltak.
Deltakere med noe arbeidserfaring fra Norge hadde signifikant høyere
måloppnåelse enn deltakere uten arbeidserfaring fra Norge, mens deltakere
med arbeidserfaring fra utlandet ikke hadde signifikant forskjellig måloppnåelse
fra andre.
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Fravær har stor betydning for måloppnåelsen
Det er en sterk sammenheng mellom deltakernes fravær i programmet og grad
av måloppnåelse: Jo høyere fravær, desto lavere sannsynlighet for å komme i
arbeid eller utdanning etter programmet.
Sannsynligheten for å komme i arbeid eller utdanning sank med antall måneder
deltakerne var i programmet, men denne sammenhengen er ikke signifikant.
Deltakere med behov for spesielt tilpasset innsats fra NAV hadde lavere
måloppnåelse enn deltakere som ikke hadde fått fastsatt et innsatsbehov i NAV.
Høyere måloppnåelse for noen typer tiltak og kombinasjoner av tiltak
Jobbsjansen kan bestå av en rekke tilbud. I en analyse av sammenhengen
mellom ulike tilbud og måloppnåelse, der kjennetegn ved deltakerne ble
kontrollert for, fant vi at følgende tilbud hadde høy måloppnåelse:






Kostholdsveiledning
Videregående opplæring eller opplæring for å få godkjent utdanning
Fysisk aktivitet/trening
Kurs/rådgivning i personlig økonomi/gjeldsmestring
Kurs i jobbsøking/CV-skriving

Lavere måloppnåelse er forbundet med oppfølging og behandling av større
helseproblemer i regi av helsevesenet og oppfølgingstiltak (i NAV).
Det er ingen signifikante sammenhenger mellom måloppnåelse og andre typer
enkelttilbud eller hvor raskt deltakerne kom i arbeidspraksis (arbeidstrening) i
ordinær virksomhet.
Vi undersøkte også betydningen av kombinasjonen av rask utplassering i
arbeidspraksis og andre tilbud, og fant at måloppnåelsen var høyere for
deltakere som hadde fått følgende kombinasjoner av tiltak, sammenliknet med
deltakere som ikke hadde fått disse tiltakskombinasjonene:











Både rask utplassering og kostholdsveiledning
Både rask utplassering og videregående opplæring eller opplæring for å
få godkjent utdanning
Både rask utplassering og grunnskoleopplæring
Både rask utplassering og stressmestring
Både rask utplassering og fysisk aktivitet
Både rask utplassering og kurs/rådgivning i personlig
økonomi/gjeldsmestring
Både rask utplassering og IKT-norskopplæring
Både rask utplassering og familieveiledning/andre tiltak knyttet til barn og
familie
Både rask utplassering og ressursfokuserende
tiltak/empowerment/motivasjonskurs
Både rask utplassering og kurs i jobbsøking/CV-skriving

Sammenhengene mellom måloppnåelse og ulike tiltak/tiltakskombinasjoner kan
ikke tolkes som effekter. Det kan tenkes at deltakelse i ulike tiltak i programmet
er korrelert med kjennetegn ved deltakerne som vi ikke har informasjon om (for
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eksempel motivasjon). Dersom den gruppa som ikke kommer i jobb/utdanning i
utgangspunktet skiller seg systematisk fra den gruppa som gjør det, kan ikke
resultatene gis en kausal tolkning. Videre har timing (når i løpet de ulike
tiltakene gis) og dosering (omfanget) av individuelt tilpassede tiltak betydning
for hvor vellykket et programløp blir. Timingen, doseringen og i hvilken grad
innholdet i programmet er individuelt tilpasset, har vi ikke informasjon om.
Gode grep i prosjektene
Prosjektlederne har vurdert hvilke gode grep som er gjort i prosjektene i 2015.
De har følgende anbefalinger:











Grundig kartlegging og utprøving av deltakerne før innskriving i programmet
Tilby yrkesrettet opplæring, som yrkesrettet norskopplæring og mulighet til å
ta fagbrev.
Ha arbeidspraksis/arbeidstrening i bedrifter med rekrutteringsbehov, tett (og
fleksibel) oppfølging av deltaker og arbeidsgiver i praksisperioden, og
opplæring av faddere
Helhetlig tilnærming: Kombinere arbeidsrettede og andre tiltak ved behov og
språktrening/-opplæring på flere arenaer
Motiverende veiledning, gruppeaktiviteter/-veiledning og mentorordning
Stille tydelige krav og forventninger – avkorting av stønad ved ugyldig
fravær, korte kontraktsperioder og fokus på målet
God ledelsesforankring og kompetanse blant ansatte
Tett samarbeid med eller organisering i NAV
Ha et stort nettverk av arbeidsgivere
Tett samarbeid med arbeidsgivere, frivillige, andre prosjekter,
fylkeskommunen, utdanningsinstitusjoner, tiltaksleverandører og andre
aktører – både om den enkelte deltaker og på systemnivå

Summary
Jobbsjansen is a qualification program targeted at immigrants in the age group
18 to 55 who are outside the labor market. The purpose of the program is to
provide the follow-up needed to gain work or education, and increase labor
market participation among immigrants. This report presents findings from the
program in 2015, with emphasis on whether outcomes and characteristics of the
participants and content of the program are related. The data are based on
reports from supervisors and project managers.
There was a moderate rise in the number of participants from 2014 to 2015, and
the average duration of the program increased as well. 63 percent of the
participants reached the goal of transition to either work or education. Improved
Norwegian language skills and other skills were also reported.
Outcomes vary with the participants’ characteristics, especially with regard to
former education and Norwegian language skills. Absence is an important
determinator of outcome.
A positive outcome is associated with some types of activities in the program.
Participants who received a combination of rapid placement in the regular labor
market and certain other activities had a higher probability of a positive outcome
than other participants.
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Project managers reported positive experiences with the following: Thorough
assessments of participants, occupational training, placement in businesses
with recruitment needs, close follow-up, combining activities, a focus on
empowerment, having a big network of employers, ensuring management
support, and close collaboration with relevant partners.
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Innledning

Hvert år rapporterer prosjektledere og programrådgivere/veilederne i
Jobbsjansen om kjennetegn ved deltakerne og innholdet i programmet. I denne
rapporten presenterer vi funn fra rapporteringene på individ- og prosjektnivå fra
de 56 jobbsjanseprosjektene i 2015. I rapporten er det et særlig fokus på
sammenhenger mellom måloppnåelse og sammensetningen av deltakere og
innhold i programmet.
Innledningsvis beskriver vi ordningen samt datagrunnlaget og gangen i
rapporten.

1.1

Om ordningen

Formålet med Jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står
langt fra arbeidsmarkedet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
har i tildelingsbrev til IMDi definert et resultatkrav om at 60 prosent av
deltakerne skal komme i arbeid eller utdanning etter fullført program.
Jobbsjansen retter seg mot alle innvandrere i alderen 18 til 55 år uten
tilknytning til arbeidslivet, som har behov for grunnleggende kvalifisering, og
som ikke er omfattet av andre eksisterende ordninger. Hjemmeværende
innvandrerkvinner som ikke er avhengige av sosialhjelp, og som blir forsørget,
er en prioritert målgruppe. Fra 2015 er også familiegjenforente kvinner med
ektefelle som er norsk/nordisk statsborger i lavinntektsfamilier en prioritert
målgruppe.
Jobbsjansen er utarbeidet etter modell fra introduksjonsordningen, med
vektlegging av individuell tilpasning. Målet er å styrke kvalifikasjonene til
deltakerne, gjerne ved kombinasjonsløp bestående av blant annet opplæring i
norsk og samfunnskunnskap, arbeidspraksis, yrkesrettede kurs og
helsefremmende aktiviteter. Tidlig utplassering i ordinær virksomhet med tett
oppfølging er ønskelig (Rundskriv 5/2016). Programmene skal legge grunnlag
for en varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet.
Kvalifisering av deltakere skal ses opp mot behovet for arbeidskraft i det lokale
arbeidsmarkedet.
Programmet varer i inntil to år, med mulighet for forlengelse med inntil ett år,
der dette anses som nødvendig og hensiktsmessig. For personer som mangler
grunnleggende lese- og skriveferdigheter på eget morsmål kan programmet
utvides med ytterligere ett år.
Kommuner med minst 750 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
kan søke IMDi om tilskudd til et jobbsjanseprosjekt. Tilskuddet kan benyttes til
deltakerstønad opp til én ganger folketrygdens grunnbeløp, i tillegg til å etablere
forpliktende og systematisk samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale
og statlige sektormyndigheter, samt private og offentlige arbeidsgivere og lokale
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frivillige organisasjoner. Videre skal prosjektene i Jobbsjansen bidra til
kunnskapsutvikling i kommunene, og helhetlig og langsiktig planlegging og
utvikling av kommunenes integreringsarbeid.

1.2

Datagrunnlag og metode

Analysene i rapporten er basert på data samlet inn gjennom individ- og
prosjektrapporteringen fra jobbsjanseprosjektene, hovedsakelig for 2015.
Individrapporteringen består av individuelle deltakerrapporter fylt ut av
veilederne i Jobbsjansen. Veilederne har fylt ut ett skjema for hver deltaker som
var med i løpet av året, både de som avsluttet deltakelsen i løpet av året og de
som fortsatte i Jobbsjansen året etter. Individrapportene for 2015 er samlet inn
via verktøyet SurveyXact. Individrapporteringen omfatter kvantitative data om
blant annet personkjennetegn, start- og avslutningstidspunkt for Jobbsjansen,
årsak til avslutning og hva vedkommende gikk til (blant annet arbeid, utdanning
og videre utprøving). Det registreres også en del opplysninger om hvilke tilbud
hver deltaker har benyttet i programmet. For 2015 er det også registrert
opplysninger om familiesituasjon, familiegjenforening, anslag på fravær i
programmet, eventuelt fastsatt innsatsbehov i NAV og hvor lang tid det gikk før
deltaker eventuelt gikk ut i arbeidspraksis (nå arbeidstrening).
I tillegg til individrapporteringen leverer prosjektlederne hvert år en
tilskuddsrapport for sitt prosjekt, der det blant annet rapporteres om
måloppnåelse, organisering, bemanning, utfordringer og gode grep i prosjektet.
Vi har kvalitetssikret individrapporteringen ved å undersøke dataene for
åpenbare feilregistreringer, som dobbeltrapporteringer og mismatch mellom
veileders epostadresse og prosjekt. Videre har vi kvalitetssikret måloppnåelse i
prosjektene ved å sjekke rapportert måloppnåelse i henholdsvis
tilskuddsrapporter og individrapporter opp mot hverandre. Vi fant mismatch
mellom individ- og prosjektrapportering hos rundt 20 arrangører. Vi tok kontakt
med disse for å få rettet opp feilene.
Individrapporteringen for 2014 er benyttet noen steder i rapporten for å vise
utviklingen. Før 2015 var det imidlertid en del prosjekter som kun rapporterte
om hvilke aktiviteter deltakerne hadde hatt i det foregående kalenderåret, og
ikke i løpet av hele programperioden. Det er derfor ikke mulig å se
individrapporteringen om innhold (aktiviteter) i programmet for 2014 i
sammenheng med individrapporteringen om innhold for 2015. Vi har av den
grunn ikke undersøkt endringer i bruk av tilbud fra 2014 til 2015.
I rapporten fremstiller vi både deskriptiv statistikk og resultater fra
regresjonsanalyser. Ved å benytte en regresjonsmodell tar vi hensyn til at flere
variabler kan virke inn samtidig, og vi kan da undersøke hvordan hver enkelt
variabel (for eksempel personkjennetegn, fravær i programmet og aktiviteter i
Jobbsjansen) virker inn på sannsynligheten for å komme i arbeid eller
utdanning, samtidig som andre variabler holdes konstant. Selv om vi
kontrollerer for variabler vi har informasjon om, kan det være andre,
uobserverbare faktorer som påvirker måloppnåelse. Eventuelle sammenhenger
kan derfor ikke tolkes som et uttrykk for kausalitet.
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1.3

Gangen i rapporten

I kapittel 2 fremstiller vi deskriptiv statistikk over kjennetegn ved prosjektene og
deltakerne i 2015. I kapittel 3 ser vi nærere på deltakerne som avsluttet
programmet i 2015: Årsaker til avslutning, hva deltakerne gikk til etter
programmet, kilde til livsopphold og utvikling i ferdigheter.
I kapittel 4 ser vi på sammenhenger mellom måloppnåelse og kjennetegn ved
deltakerne og innhold i programmet.
I kapittel 5 oppsummerer vi prosjektledernes vurderinger av utfordringer og
gode grep i prosjektene.
Vi redegjør nærmere for datakilder og metode i hvert kapittel.
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Om prosjektene og deltakerne i 2015

Det ble registrert 1 713 deltakere i Jobbsjansen i løpet av 2015, fordelt på 56
prosjekter i 38 kommuner. Dette er en økning på 134 deltakere fra 2014. 958
deltakere fortsatte fra året før, mens 755 startet i løpet av året. Tabell 2.1 viser
utviklingen i antall deltakere fra første år med Jobbsjansen, i 2013, til 2015.
Tabell 2.1

Utvikling i antall deltakere i Jobbsjansen, 2013-2015
2013

2014

2015

Fortsatte fra året før

281

667

958

Startet i løpet av året

662

912

755

Totalt

943

1 579

1 713

Kilde: Individrapportering

I Tabell 2.2 gir vi en oversikt over kommuner som hadde Jobbsjansen i 2015.
10 prosjekter var nye i 2015, mens resten ble videreført fra 2014. To av de nye
prosjektene hadde ikke skrevet inn noen deltakere i programmet ved utgangen
av 2015. 34 prosjekter (61 prosent) var organisatorisk lagt til NAV. Totalt var det
105 årsverk (ansatt) i prosjektene.
Tabell 2.2

Kommuner med Jobbsjansen i 2015

Arendal

Gran (ny)

Levanger

Skedsmo/Rælingen

Asker (ny)

Hadsel (ny)

Lyngdal

Ski

Bergen

Halden

Lørenskog

Skien

Bodø

Hammerfest

Molde

Steinkjer

Bærum

Klepp (ny)

Moss

Strand

Bømlo

Kongsvinger

Nøtterøy

Trondheim

Drammen

Kragerø

Oslo

Vennesla

Fjell (ny)

Kristiansand (ny)

Rana (ny)

Ålesund

Flora

Kristiansund

Sandefjord

Fredrikstad

Lenvik

Sarpsborg

Kilde: Tilskuddsprotokoll for Jobbsjansen 2015

Målgrupper i prosjektene
Tabell 2.3 viser andelen deltakere i ulike målgrupper. Vi har skilt mellom
hjemmeværende kvinner (over 24 år), familiegjenforente kvinner med ektefelle
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som er norsk/nordisk statsborger (og ikke passer i kategorien
hjemmeværende),
mottakere
av
overgangsstønad
(over
24
år),
sosialhjelpsmottakere (over 24 år), ungdom (24 år eller yngre) og andre
(deltakere som ikke passer inn i noen av de nevnte kategoriene).
38 prosent av deltakerne i 2015 var i målgruppen hjemmeværende kvinner,
mens 6 prosent var familiegjenforente kvinner med norsk/nordisk statsborger.
23 prosent var ungdom og 19 prosent var sosialhjelpsmottakere. 8 prosent var
mottakere av overgangsstønad, og 6 prosent gikk under andre målgrupper.
Andelen deltakere i de ulike målgruppene i 2015 er omtrent lik som i 2014,
bortsett fra målgruppen familiegjenforente kvinner som kun er registrert fra 2015
(da denne gruppen ble en prioritert målgruppe i Jobbsjansen).
Tabell 2.3

Andel deltakere i ulike målgrupper i 2014 og 20151

Hjemmeværende
kvinner
Familiegjenforente
kvinner med
norsk/nordisk
statsborger
Ungdom
Sosialhjelpsmottakere

2014

2015

42 %

38 %

-

6%

22 %
18 %

23 %
19 %

9%

8%

9%

6%

1 579

1 713

Mottakere av
overgangsstønad
Annen
Antall
1 Opplysning

om familiegjenforening er kun med i individrapporteringen for 2015.

Kilde: Individrapportering 2014 og 2015

Alle prosjektene hadde deltakere i minst én av målgruppene hjemmeværende
kvinner, familiegjenforente kvinner, ungdom, sosialhjelpsmottakere og
mottakere av overgangsstønad, og de fleste prosjektene hadde deltakere i flere
av disse målgruppene.
Kjennetegn ved deltakerne
Demografiske kjennetegn
Fire av fem deltakere var kvinner, mens én av fem var menn. Deltakerne var i
alderen 18-62, og gjennomsnittlig alder var 33 år.
Halvparten av deltakerne var gift/samboer, mens den andre halvparten var
enslig. 56 prosent av deltakerne hadde omsorgsansvar for barn under 12 år.
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Opprinnelsesland og botid
Figur 2.1 viser deltakere fordelt på landbakgrunn. Landene med flest deltakere
er vist enkeltvis, mens de øvrige landene er slått sammen til landgrupper. De
enkeltlandene som flest deltakere hadde bakgrunn fra er Somalia, Irak,
Pakistan og Afghanistan.
Figur 2.1

Opprinnelsesland, N=1 713
Somalia
Irak
Pakistan
Afghanistan
Asia (rest)
Midtøsten (rest)
Europa
Afrika (rest)
Amerika
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

Kilde: Individrapportering

95 deltakere – det vil si 5 prosent – var født i Norge (men har bodd i utlandet
og innvandret igjen senere i livet).
Deltakerne som var født i utlandet hadde bodd i Norge i 0-37 år, og
gjennomsnittlig botid var 8 år.
Utdanning, arbeidserfaring og norskkunnskaper
Figur 2.2 viser deltakere etter utdanningsnivå. Et mindretall av deltakerne
hadde mer enn grunnskole før Jobbsjansen. 17 prosent hadde ingen fullført
skolegang (verken fra Norge eller opprinnelseslandet).
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Figur 2.2

Utdanningsnivå før Jobbsjansen, N=1 713

Ingen skolegang eller kun uformell
utdanning
Startet men ikke fullført barneskolen
Fullført barneskolen (7 år)
Fullført grunnskolen (10 år)
Fullført videregående skole
Fullført høyre utdanning
Usikker/vet ikke
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

Kilde: Individrapportering

62 prosent av deltakerne hadde skolegang/utdanning kun fra utlandet, og ikke
fra Norge. 2 prosent av deltakerne var analfabet ved oppstarten av programmet.
39 prosent av deltakerne hadde hatt inntektsgivende arbeid
opprinnelseslandet, mens 29 prosent hadde arbeidserfaring fra Norge.

i

Tabell 2.4 viser gjennomsnittlig, minimum og maksimum antall år med
arbeidserfaring fra opprinnelseslandet og Norge.
Tabell 2.4

Antall år med inntektsgivende arbeid (før programmet)..

..i opprinnelsesland
..i Norge

N

Gjennomsnitt

Minimum

Maksimum

675
499

7,1
2,7

0,4
0,2

30
27

Kilde: Individrapportering

Figur 2.3 viser fordelingen av deltakerne etter nivå på norskkunnskaper ved
oppstart av programmet, på en skala fra ”kunne ikke norsk” til ”perfeksjonering
(nivå C2)”. 59 prosent av deltakerne kunne ikke norsk, var nybegynner eller litt
øvet ved oppstarten av programmet.
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Figur 2.3

Nivå på norskkunnskaper ved oppstart, N=1 713

Kilde: Individrapportering

15 prosent av deltakerne hadde rett til gratis norskopplæring ved oppstart av
Jobbsjansen.
Tidligere tiltak
83 prosent av deltakerne hadde deltatt i minst ett formelt opplæringstiltak før
henvisning til Jobbsjansen. Gjennomsnittlig antall opplæringstiltak var 1,4 for
alle deltakerne sett under ett.
Figur 2.4 viser hvilke opplæringstiltak deltakerne hadde deltatt i før
Jobbsjansen, blant de alternativene som ble gitt i rapporteringsskjemaet. Mest
vanlig var det å ha deltatt i norskopplæring; 59 prosent hadde det. Det var også
en
del
som
hadde
deltatt
på
AMO-kurs,
i
Introduksjonsprogrammet/Kvalifiseringsprogrammet (KVP) og jobbsøker-/CV-skrivingskurs.
Noen få hadde deltatt i opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne og
ordinær utdanning/yrkesrettet opplæring.
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Figur 2.4

Opplæringstiltak før programmet, N=1 713

Kilde: Individrapportering

Arbeidsevne
11 prosent av deltakerne ble vurdert å ha nedsatt arbeidsevne som følge av
helseproblemer (fysisk eller psykisk) ved oppstarten av Jobbsjansen. Dette
betyr ikke nødvendigvis at helseproblemene var avdekket ved oppstart i
Jobbsjansen - de kan ha blitt avdekket etter en tid i programmet.
I 6 prosent av tilfellene var arbeidsevnen uavklart. 83 prosent hadde ikke
nedsatt arbeidsevne ved oppstarten.
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3

Resultater

I dette kapitlet går vi gjennom resultater fra Jobbsjansen i 2015, for de som
avsluttet programmet dette året: Årsaker til avslutning, hva deltakerne gikk til
etter programmet, kilde til livsopphold og utvikling av ferdigheter.

3.1

Avslutningsårsaker

Det var som nevnt 1 713 deltakere i Jobbsjansen i 2015, hvorav 624 avsluttet
programmet.
Figuren nedenfor gir en oversikt over avslutningsårsaker for hver av
målgruppene hjemmeværende kvinner, familiegjenforente kvinner, ungdom,
sosialhjelpsmottakere, mottakere av overgangsstønad og andre.
Av de 624 deltakerne som avsluttet Jobbsjansen i 2015, gikk 49 prosent til
lønnet arbeid og 15 prosent til utdanning. Dette gir en måloppnåelse på 64
prosent, noe som er en økning på 9 prosentpoeng fra 2014 og 4 prosentpoeng
høyere enn departementets resultatkrav for Jobbsjansen.
Måloppnåelsen var høyest blant hjemmeværende kvinner og lavest blant
mottakere av overgangsstønad og sosialhjelp: 71 prosent av hjemmeværende
kvinner gikk over til jobb eller utdanning, mens 54 prosent av deltakerne med
overgangsstønad og 43 prosent av sosialhjelpsmottakerne gjorde det samme.
7 prosent av deltakerne ble overført til videre utprøving eller andre tiltak. Dette
var særlig utbredt blant sosialhjelpsmottakere, der 18 prosent ble overført til
videre utprøving/andre tiltak. En del av de som ble overført til andre tiltak gikk til
Kvalifiseringsprogrammet.
5 prosent av de som avsluttet deltakelse, fullførte programmet, men uten å gå til
arbeid, utdanning eller videre utprøving/tiltak.
24 prosent av deltakerne som avsluttet Jobbsjansen i 2015 avbrøt programmet.
De vanligste årsakene til avbrudd var at deltakeren flyttet, at deltakeren ikke var
i stand til å nyttiggjøre seg programmet, helseproblemer, graviditet/fødsel/store
omsorgsforpliktelser og for høyt ugyldig fravær. I en del tilfeller var det også
ukjent hvorfor deltakeren hadde avbrutt programmet.
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Figur 3.1

Avslutningsårsaker etter målgruppe

Kilde: Individrapportering

3.2

Type arbeid og næring

Av de 305 personene som gikk over i lønnet arbeid, gikk i overkant av
halvparten over i ordinært heltidsarbeid (enten fast eller midlertidig), og 5
prosent gikk over i heltidsarbeid med lønnstilskudd. 39 prosent gikk over i
ordinært deltidsarbeid (enten fast, midlertidig eller som ringevikar), og 4 prosent
gikk over i deltidsarbeid med lønnstilskudd. Tabell 3.1 viser fordelingen på typer
arbeid. Fordelingen på type arbeid i 2015 er omtrent lik som i 2014.
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Tabell 3.1

Typer arbeid, N=305

Fast, ordinært heltidsarbeid

22 %

Midlertidig, ordinært heltidsarbeid

30 %

Fast, ordinært deltidsarbeid

15 %

Midlertidig, ordinært deltidsarbeid

17 %

Heltidsarbeid med lønnstilskudd

5%

Deltidsarbeid med lønnstilskudd

4%

Oppringingsvikar

7%

Kilde: Individrapportering

Tabell 3.2 gir en oversikt over hvilke næringer deltakerne gikk til. Varehandel
(butikk)
var
den
vanligste
næringen,
dernest
barnehage/SFO,
restaurant/serveringsvirksomhet, helse- og pleietjenester og renhold.
Tabell 3.2

Næring, N=305

Varehandel (butikk)
Barnehage/SFO
Restaurant/serveringsvirksomhet
Helse- og pleietjenester
Renhold
Forretningsmessig tjenesteyting
Hotell
Lager
Offentlig administrasjon/forvaltning
Samferdsel og transport
Andre næringer

18 %
16 %
15 %
13 %
12 %
4%
3%
3%
2%
2%
11 %

Kilde: Individrapportering

3.3

Kilder til livsopphold

Figur 3.2 viser hovedinntektskilde for deltakerne før og umiddelbart etter fullført
program. Før oppstart av programmet var de aller fleste forsørget av familie
eller hadde sosialhjelp som hovedinntektskilde. Rett etter programmet var 47
prosent selvforsørget.
13 prosent var forsørget av familie etter programmet. Dette er 29 prosentpoeng
færre enn før oppstart. Andelen sosialhjelpsmottakere ble redusert fra 37 til 12
prosent, og andelen mottakere av overgangsstønad ble redusert fra 12 til 6
prosent.
7 prosent hadde studielån/stipend som hovedinntektskilde etter programmet.
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8 prosent mottok en annen offentlig ytelse etter programmet, inkludert
tiltakspenger og KVP-stønad. Dette er en dobling sammenliknet med før
programmet, og tyder på at en del deltakere ble avklart for andre ytelser/tiltak i
løpet av programperioden.
Figur 3.2

Hovedinntektskilde før og etter programmet, N=624

Kilde: Individrapportering

3.4

Forbedring av ferdigheter

I individrapportene ble veilederne bedt om å oppgi deltakernes
norskkunnskaper både ved oppstart av programmet og etter avsluttet program.
Figur 3.3 viser fordeling på nivå for deltakere som fikk norskkunnskapene
vurdert både før og etter programmet.
Figuren viser at det har vært en positiv utvikling i norskkunnskapene: Andelene
som ikke kunne norsk, var nybegynner eller litt øvet har gått ned, mens
andelene på de høyere nivåene har gått opp.
38 prosent av deltakerne gikk opp minst ett nivå i norskkunnskaper. Blant de
deltakerne som ikke kunne norsk, var nybegynner eller litt øvet ved oppstart,
gikk halvparten opp minst ett nivå i norskkunnskaper. Progresjonen var størst
for målgruppene hjemmeværende og familiegjenforente kvinner.
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Figur 3.3

Nivå på norskkunnskaper, ved oppstart og etter avsluttet
program. N=555

Kilde: Individrapportering

Veilederne ble spurt det å bestå en norskprøve, forbedre grunnleggende
ferdigheter og/eller forbedre arbeidsevnen i løpet av programperioden var mål
for deltakeren.
214 deltakere (34 prosent) hadde som mål å bestå en norskprøve. Nesten alle
disse hadde norskkunnskaper som var på mellomnivå (B1) eller lavere ved
oppstart av programmet. (Det var likevel mange deltakere som hadde lavt nivå
på norskkunnskapene ved oppstart som ikke hadde norskprøve som mål; rundt
halvparten av de på de tre laveste nivåene hadde ikke dette som mål.)
Figur 3.4 viser andelen av de deltakerne som hadde norskprøve som mål som
besto norskprøve 1, 2 og 3. Det var til sammen 67 prosent av dem som besto
en norskprøve i eller i etterkant av programmet.
65 prosent av de som besto en norskprøve gikk opp minst ett nivå i
norskkunnskaper.
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Figur 3.4

Har deltakeren bestått en norskprøve i eller i etterkant av
programmet? Blant deltakere med norskprøve som mål. N=214

Kilde: Individrapportering

482 deltakere – 77 prosent av alle – hadde som mål å forbedre arbeidsevnen i
programmet, mens 318 deltakere – 51 prosent – hadde som mål å forbedre
sine grunnleggende ferdigheter. Veilederne fikk spørsmål om i hvilken grad de
vurderte at deltakeren hadde forbedret sine grunnleggende ferdigheter
(basiskompetanse)1 og arbeidsevne.
Figur 3.5 viser at majoriteten av deltakerne som hadde hvert av disse målene,
ifølge veiledernes vurderinger forbedret henholdsvis grunnleggende ferdigheter
og arbeidsevnen.
Figur 3.5

I hvilken grad har deltakeren forbedret grunnleggende
ferdigheter (basiskompetanse) og arbeidsevne? Blant deltakere
som hadde disse målene.
I stor grad

I noen grad

I liten grad

Overhodet ikke

Usikker/vet ikke

Arbeidsevner N=482

Grunnleggende
ferdigheter N=318
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Kilde: Individrapportering

1 Lese-, skrive-, regneferdigheter, muntlige og digitale ferdigheter
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Utviklingen i grunnleggende ferdigheter og arbeidsevne var mest positiv blant
deltakere i målgruppene hjemmeværende og familiegjenforente kvinner.
Veilederne fikk et åpent spørsmål om Jobbsjansen har hatt andre nytteeffekter
for deltakeren enn slike som går på arbeid/utdanning, utvikling av
grunnleggende ferdigheter og arbeidsevne. Mange skriver at deltakeren har fått
bedre selvfølelse, selvtillit og sosiale ferdigheter, og et større sosialt nettverk.
Flere skriver også at deltakeren er styrket i rollen som forelder.

22 | Proba samfunnsanalyse | Jobbsjansen 2015

4

Måloppnåelse

I dette kapitlet ser vi nærmere på måloppnåelse blant deltakere som gikk ut av
Jobbsjansen i 2015. Vi har først undersøkt sammenhenger mellom kjennetegn
ved deltakerne og måloppnåelse, deretter mellom henholdsvis innsatsbehov,
programvarighet og fravær og måloppnåelse. Til slutt har vi undersøkt
sammenhenger mellom ulike typer aktiviteter i programmet og måloppnåelse.
Vi definerer måloppnåelse som overgang til jobb eller utdanning. I analysen har
skilt mellom utfallene jobb/utdanning, ikke jobb/utdanning og avbrutt
deltakelse/drop-out. Som vist i Figur 3.1 var det 64 prosent av alle som gikk
over i jobb eller utdanning, 12 prosent fullførte uten å gå til jobb eller utdanning,
og 24 prosent avbrøt programmet.

4.1

Kjennetegn ved deltakerne

I det følgende ser vi først på deskriptive sammenhenger mellom kjennetegn ved
deltakerne og fullføring og måloppnåelse. Deretter viser vi resultater fra en
samlet analyse (regresjonsanalyse) der mange personkjennetegn ved
deltakerne inngår som forklaringsvariabler.
Eventuelle endringer i resultater fra 2014 kommenteres underveis.

4.1.1

Kjønn

Av de 624 deltakerne som avsluttet Jobbsjansen i 2015, var 486, det vil si 78
prosent, kvinner.
Figur 4.1 viser andelen som fullførte programmet og andelen som nådde målet
om jobb/utdanning blant kvinner og menn.
Det er et betydelig gap mellom kjønnene: 61 prosent av kvinnene og 72 prosent
av mennene nådde målet om jobb eller utdanning.

Jobbsjansen 2015 | Proba samfunnsanalyse

| 23

Figur 4.1

Fullføring og måloppnåelse for kvinner og menn
Jobb/utdanning

Ikke jobb/utdanning

Drop-out

Kvinne N=486

Mann N=138

Alle N=624
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Kilde: Individrapportering

Gapet mellom kjønnene har økt fra 2014, da 54 prosent av kvinnene og 58
prosent av mennene kom i jobb eller utdanning etter programmet.

4.1.2

Alder

Figur 4.2 viser andelen av deltakerne som fullførte programmet og
måloppnåelse i ulike aldersgrupper. Andelen som nådde målet om
jobb/utdanning var avtakende med alder: Blant deltakerne under 25 år var
andelen som kom i jobb eller utdanning hele 34 prosentpoeng høyere enn blant
de som var 45 år eller mer. En slik negativ sammenheng mellom alder og
måloppnåelse ble også observert for deltakerne som gikk ut av programmet i
2014.
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Figur 4.2

Fullføring og måloppnåelse for ulike aldergrupper
Jobb/utdanning

Ikke jobb/utdanning

Drop-out
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Kilde: Individrapportering

4.1.3

Botid

Figur 4.3 viser andelen av deltakerne som fullførte programmet og
måloppnåelse etter botid. 42 deltakere – 7 prosent – var født i Norge. 74
prosent av de deltakerne som var født i Norge nådde målet om jobb eller
utdanning.
Blant deltakerne som var født i utlandet, var andelen som kom i jobb/utdanning
avtakende med økt botid. 79 prosent av de med botid på under fem år kom i
jobb/utdanning, mot 47 prosent av de som hadde bodd i Norge 14 år eller mer.
Tilsvarende tendens ble observert for deltakerne som gikk ut i 2014.
Figur 4.3

Fullføring og måloppnåelse for kategorier av botid i Norge
Jobb/utdanning

Ikke jobb/utdanning

Drop-out

Født i Norge N=42
14 år og over N=108
8-14 år N=168
5-8 år N=175
Under 5 år N=131
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Kilde: Individrapportering

Jobbsjansen 2015 | Proba samfunnsanalyse

| 25

4.1.4

Opprinnelsesland

Figur 4.4 viser andelen av deltakerne som fullførte programmet og andelen som
kom i arbeid/utdanning etter landbakgrunn. Deltakere med bakgrunn fra
Amerika, Europa og Asia (utenom Afghanistan og Pakistan) hadde den høyeste
måloppnåelsen, mens deltakere med bakgrunn fra Somalia og Irak hadde den
laveste. Blant deltakere med bakgrunn fra Somalia var det også en relativt høy
andel som avbrøt programmet.
Sammenhengene er noe annerledes enn i 2014, da deltakere med bakgrunn fra
Pakistan hadde den laveste måloppnåelsen.
Figur 4.4

Fullføring og måloppnåelse etter opprinnelsesland
Jobb/utdanning

Ikke jobb/utdanning

Drop-out

Afghanistan N=36
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Kilde: Individrapportering

4.1.5

Familiesituasjon

I individrapporteringen for 2015 ble det spurt om deltakernes sivilstatus og om
omsorgsansvar for barn under 12 år. Disse spørsmålene er ikke stilt i tidligere
år.
Figur 4.5 viser at deltakere med omsorgsansvar for barn under 12 år og partner
(ektefelle/samboer) hadde lavere måloppnåelse enn deltakere uten partner
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og/eller omsorgsansvar – på 54 prosent. For øvrig var omtrent alle deltakere
med omsorgsansvar kvinner.
Figur 4.5

Fullføring og måloppnåelse etter familiesituasjon
Jobb/utdanning

Ikke jobb/utdanning

Drop-out

Uten omsorgsansvar
og partner N=182

Uten omsorgsansvar,
med partner N=104

Omsorgsansvar, uten
partner N=209

Omsorgsansvar, med
partner N=129
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Kilde: Individrapportering

Figur 4.6 viser andelen av deltakerne som fullførte programmet og andelen som
kom i arbeid/utdanning etter antall barn under 12 år. Blant de som ikke hadde
noen barn kom 67 prosent i jobb/utdanning. Blant deltakere med barn var det
en negativ sammenheng mellom antall barn og måloppnåelse. Mens andelen
som kom i jobb/utdanning var 69 prosent blant de med ett barn, var andelen 54
prosent blant de med tre barn. Aller lavest var måloppnåelsen blant de med
flere enn tre barn (- på 32 prosent), men det dreier seg bare om 19 personer.
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Figur 4.6

4.1.6

Fullføring og måloppnåelse etter antall barn under 12 år

Arbeidsevne

Veilederne ble bedt om å vurdere om deltakeren hadde nedsatt arbeidsevne
som følge av helseproblemer (fysisk eller psykisk) ved oppstarten av
Jobbsjansen. 13 prosent av deltakerne ble vurdert å ha nedsatt arbeidsevne.
Blant de med rapportert nedsatt arbeidsevne, kom 64 prosent i arbeid eller
utdanning. Blant de som ikke hadde nedsatt arbeidsevne var måloppnåelsen på
70 prosent, mens den var 33 prosent i de tilfellene det var usikkert om
arbeidsevnen var nedsatt. Blant deltakere med uavklart arbeidsevne, var det en
høy andel som avbrøt programmet – på 53 prosent.
Figur 4.7 viser fullføring og måloppnåelse for deltakere med og uten rapportert
nedsatt arbeidsevne ved oppstart.
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Figur 4.7

Fullføring og måloppnåelse, etter vurdering av deltakerens
arbeidsevne ved oppstart
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Kilde: Individrapportering

4.1.7

Utdanningsnivå og norskferdigheter

Figur 4.8 viser at det var en sterk sammenheng mellom utdanningsnivå og
måloppnåelse: Blant deltakere som hadde fullført høyere utdanning gikk 79
prosent over i jobb/utdanning etter programmet, mens kun 18 prosent av de
uten noe formell skolegang gjorde det samme. Andelen som fullførte
programmet var også svært lav blant deltakere uten skolegang – på 47 prosent.
Figur 4.8

Fullføring og måloppnåelse etter utdanning ved oppstart
Jobb/utdanning

Ikke jobb/utdanning

Drop-out
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Kilde: Individrapportering
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20 deltakere var analfabet ved oppstart av programmet. Blant disse gikk kun tre
deltakere til jobb eller utdanning.
Figur 4.9 viser at måloppnåelse og fullføring også varierte med nivået på
norskkunnskaper ved oppstart i Jobbsjansen. Blant de som ikke kunne norsk
eller var nybegynner gikk 47 prosent til jobb/utdanning etter programmet, mens
andelen var 77 prosent blant de som hadde norskkunnskaper på høyere nivå
eller nivået perfeksjonering.
Figur 4.9

Fullføring og måloppnåelse etter nivå på norskkunnskaper ved
oppstart av Jobbsjansen

Kilde: Individrapportering

13 prosent av deltakerne hadde rett til norskopplæring ved oppstart i
Jobbsjansen.
De positive sammenhengene mellom måloppnåelse og utdanning og
norskkunnskaper ble også funnet for deltakere som gikk ut av programmet i
2014.

4.1.8

Arbeidserfaring

Figur 4.10 viser at andelen som nådde målet om jobb eller utdanning var
høyere for de som hadde noe arbeidserfaring fra opprinnelseslandet eller
Norge, sammenliknet med de som ikke hadde arbeidserfaring fra
opprinnelseslandet og Norge. Arbeidserfaring fra Norge slår mest ut i høyere
måloppnåelse.
De samme tendensene ble observert for deltakere som gikk ut av programmet i
2014.
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Figur 4.10

Fullføring og måloppnåelse etter inntektsgivende arbeid i
opprinnelsesland og Norge etter fylte 18 år
Jobb/utdanning

Ikke jobb/utdanning

Drop-out

Arbeidserfaring fra
opprinnelsesland N=229
Ingen arbeidserfaring fra
opprinnelsesland N=395

Arbeidserfaring fra Norge
N=189
Ingen arbeidserfaring fra
Norge N=435
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Kilde: Individrapportering

4.1.9

Tidligere opplæringstiltak

511 deltakere har hatt minst ett opplæringstiltak før de begynte på Jobbsjansen.
Mange hadde hatt flere enn ett tidligere opplæringstiltak (det gjaldt 235
deltakere).
Dersom vi ser bort fra ordinær opplæring/yrkesrettet opplæring finansiert av
NAV, som kun 27 deltakere hadde hatt, var det høyest måloppnåelse blant
deltakerne som ikke hadde hatt noen tidligere opplæringstiltak. Blant de som
hadde hatt opplæringstiltak tidligere, var måloppnåelsen høyest blant de som
hadde deltatt i jobbsøker-/CV-skrivekurs, mens de som hadde deltatt i
Introduksjonsprogrammet/KVP hadde lavest måloppnåelse (se Figur 4.11).
Rapporteringen for 2014 viste også at de som hadde hatt jobbsøker-/CVskrivekurs hadde høyest måloppnåelse, men at de som hadde hatt AMO-kurs
hadde den laveste.
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Figur 4.11

Fullføring og måloppnåelse etter type tidligere opplæringstiltak

Kilde: Individrapportering

Måloppnåelsen både i 2014 og 2015 var også synkende med antall tidligere
opplæringstiltak.

4.1.10 Betydning av bakgrunnskjennetegn
Hittil i kapitlet har vi sett på bivariate sammenhenger mellom måloppnåelse og
ett og ett kjennetegn ved deltakerne. Trolig er det slik at ulike kjennetegn ved
deltakerne er korrelert med hverandre. For eksempel kan de med lite skolegang
også ha dårlige norskkunnskaper og lite arbeidserfaring. For å undersøke den
mer isolerte betydningen av hvert kjennetegn ved deltakerne, har vi derfor gjort
en regresjonsanalyse av sannsynligheten for å komme i jobb/utdanning etter
programmet.
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Tabell
4.1
viser
resultatene
fra
en
regresjonsmodell
bakgrunnskjennetegnene ved deltakerne inngår som forklaringsvariabler.2

der

Resultatene viser at det er en sterk positiv sammenheng mellom måloppnåelse
og nivå på norskkunnskaper og utdanning før Jobbsjansen. De som hadde det
høyeste nivået på norskkunnskaper ved oppstart, hadde 23 prosentpoeng
høyere måloppnåelse enn de som ikke kunne norsk eller var nybegynner, og de
som hadde fullført høyere utdanning hadde 29 prosentpoeng høyere
måloppnåelse enn de som ikke hadde noen skolegang. Forskjellene mellom de
som kunne norsk og de som ikke kunne norsk, og de som hadde noe skolegang
og de som ikke hadde noe skolegang, er signifikant på minst ti prosents nivå.
Sammenhengen mellom måloppnåelse og henholdsvis utdanning og
norskkunnskaper er altså fortsatt sterk når vi kontrollerer for andre variabler.
Videre hadde deltakere med rapportert nedsatt arbeidsevne ved oppstarten av
programmet signifikant lavere måloppnåelse enn andre – forskjellen er på 25
prosentpoeng.
Sett i forhold til deltakere fra Somalia, hadde deltakere med bakgrunn fra
Amerika, Asia (utenom Afghanistan og Pakistan) og Pakistan signifikant høyere
måloppnåelse. Det var ikke signifikante forskjeller mellom deltakere med
bakgrunn fra Somalia og de andre landene.
Måloppnåelsen sank signifikant med økende botid i Norge. Deltakere som var
født i Norge hadde høyere måloppnåelse enn de som var født i utlandet, men
forskjellen er ikke signifikant.
Videre hadde deltakere som tidligere hadde hatt opplæringstiltak signifikant
lavere måloppnåelse enn de uten noe tidligere opplæringstiltak.
Deltakere med noe arbeidserfaring fra Norge hadde signifikant høyere
måloppnåelse enn deltakere uten arbeidserfaring fra Norge, mens deltakere
med arbeidserfaring fra utlandet ikke hadde signifikant forskjellig måloppnåelse
fra de uten.
De negative observerte sammenhengene mellom måloppnåelsen og alder, og
mellom måloppnåelse og det å være kvinne, er svake og ikke signifikante.
Deltakere som var enslige med omsorgsansvar for barn under 12 år hadde, i
motsetning til hva den deskriptive statistikken viste, signifikant høyere
måloppnåelse enn deltakere som var enslige uten barn, når andre kjennetegn
holdes konstant. Ellers var det ingen signifikant forskjell mellom de med partner
og de enslige uten barn.

2I tillegg til bakgrunnkjennetegn, er det også inkludert en variabel som angir antall måneder fra deltakeren

avsluttet Jobbsjansen og frem til målingen, ettersom det kan hende at utfallet endres etter utskriving fra
Jobbsjansen.
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Tabell 4.1

Sannsynlighet for å komme i jobb/utdanning som funksjon av
bakgrunnskjennetegn, prosentpoeng. Lineær regresjon. N=624

Kvinne
Alder (år)
Født i Norge
Botid (år)

-2,81
-0,32
15,31
-1,31

Familiesituasjon
Ref: Enslig, uten barn
Partner, uten barn
Enslig, med barn
Partner, med barn
Antall barn

5,28
10,72
6,87
-3,89

Opprinnelsesland
Ref: Somalia
Afghanistan
Afrika (rest)
Amerika
Asia (rest)
Europa (inkludert Tyrkia)
Irak
Midtøsten (rest)
Pakistan

8,73
2,32
24,20
14,13
9,65
-4,21
-4,16
13,47

Nivå på norskkunnskaper
Ref: Kunne ikke norsk eller nybegynner (nivå A1)
Litt øvet (nivå A2)
Mellomnivå (nivå B1 eller B2)
Høyere nivå eller perfeksjonering (nivå C1 eller C2)
Ukjent

10,00
19,25
23,37
9,14

Nivå på utdanning
Ref: Ingen skolegang eller kun uformell utdanning
Påbegynt barneskole
Fullført barneskole
Fullført ungdomsskole
Fullført videregående opplæring
Fullført høyere utdanning

***

*

***
**

*

**
***
**

18,51
22,97
26,36
26,37
29,52

**
**
***
***
***

Rapportert nedsatt arbeidsevne

-24,85

***

Antall opplæringstiltak
Ref:Ingen
1-2
Flere enn 2

-13,41
-19,91

**
***

18,59
-4,82

***

Arbeidserfaring fra Norge
Arbeidserfaring fra utlandet
Tid til måling (måneder)
Konstant

-0,82
62,04 %

P<0,01=***, p<0,05=** og p<0,1=*. Kluster-robuste standardfeil, på prosjektnivå
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4.2

Innsatsbehov

Alle som henvender seg til NAV med ønske om arbeidsrettet bistand har rett til
å få vurdert sitt behov for innsats. Etter en behovs- eller arbeidsevnevurdering
skal brukeren få fastsatt et innsatsbehov. Hvilken innsatsgruppe en bruker
tilhører kan være avgjørende for hvilke tiltak som kan tildeles i NAV.3
Brukere med standardinnsats tilbys som regel kun de generelle tjenestene som
er tilgjengelig for alle brukere. Individuelt tilpassede tjenester kan tilbys i form av
formidlingsbistand, veiledning om yrkesvalg, jobbsøking og lignende. Ved
situasjonsbestemt innsats forventes brukeren å ha behov for ett eller flere
kortvarige tiltak, for eksempel AMO-kurs og arbeidstrening. For personer med
nedsatt arbeidsevne er spesielt tilpasset innsats eller varig tilpasset innsats
aktuelt. Spesielt tilpasset innsats kan omfatte både kortere og lengre aktiviteter
og tjenester i tillegg til de generelle tjenestene, for eksempel
kvalifisering/opplæring, arbeidstrening eller oppfølgingstiltak. Varig tilpasset
innsats tilbys brukere med varig nedsatt arbeidsevne, som ikke vil kunne skaffe
seg eller beholde ordinært arbeid gjennom en innsats fra NAV eller andre
samarbeidende aktører (NAV, 2010).4 Deltakere med dette innsatsbehovet er
derfor ikke aktuelle for Jobbsjansen.
Innsatsbehovet sier dermed både noe om hvor omfattende behov deltakeren
har for bistand og noe om hvilke (NAV-)tiltak deltakerne i Jobbsjansen kan få
tilbud om.
I individrapporteringen for 2015 fikk veilederne spørsmål om det var fastsatt et
innsatsbehov for deltakeren i forkant av eller i programmet, og i så fall hvilket
innsatsbehov som var fastsatt. (Dersom deltakeren har hatt flere innsatsbehov,
ble det innsatsbehovet som deltakeren hadde mesteparten av tiden angitt.)
Spørsmål om innsatsbehov er ikke stilt i tidligere år.
51 prosent av deltakerne hadde fått fastsatt innsatsbehov. Det mest vanlige
innsatsbehovet var situasjonsbestemt innsats – 27 prosent av deltakerne hadde
dette. 17 prosent – 105 deltakere – hadde behov for spesielt tilpasset innsats.
Dette er flere enn de som ble rapportert å ha nedsatt arbeidsevne ved
oppstarten av programmet, noe som tyder på at nedsatt arbeidsevne kan
avdekkes etter en tid i programmet. 7 prosent hadde fastsatt behov for standard
innsats.
Én deltaker hadde fått fastslått behov for varig tilpasset innsats. Dette dreier
seg om en deltaker som ble avklart for uføretrygd i løpet av programmet.
Figur 4.12 viser at måloppnåelse var synkende med innsatsbehovet: Deltakere
med standardinnsats hadde en måloppnåelse på 74 prosent, deltakere med
situasjonsbestemt innsats hadde en måloppnåelse på 65 prosent, mens
deltakere med spesielt tilpasset innsats hadde en måloppnåelse på 45 prosent.

3

Reglene for NAV-tiltakene er endret fra 1. januar 2016. Endringene innebærer en mer flesibel bruk av
tiltak enn det som beskrives her.
4 NAV (2010): Retningslinjer for oppfølgingsvedtak i NAV
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For øvrig hadde deltakere uten et fastsatt innsatsbehov en måloppnåelse på 72
prosent, mens det i tilfeller der det var usikkert om deltaker hadde fått fastsatt et
innsatsbehov var en måloppnåelse på 54 prosent.
Figur 4.12

Fullføring og måloppnåelse etter om deltakeren har fått fastsatt
sitt innsatsbehov og i så fall hvilket innsatsbehov som ble
fastsatt

Kilde: Individrapportering

Vi har også undersøkt hvordan måloppnåelse varierer med fastsatt
innsatsbehov når vi tar hensyn til det vi har av informasjon om
bakgrunnskjennetegn ved deltakerne. Resultatene fra en regresjonsmodell er
vist i V1 i vedlegg 1. Når vi kontrollerer for andre kjennetegn ved deltakerne, er
måloppnåelsen lavere jo større innsatsbehov, men det er bare deltakere med
spesielt tilpasset innsats som har en signifikant lavere måloppnåelse enn
deltakere uten fastsatt innsatsbehov.

4.3

Varighet av programmet

Tabell 4.2 viser gjennomsnittlig antall måneder deltakerne var i Jobbsjansen.
Tabellen viser varigheten for deltakerne som gikk ut i 2015 og for deltakerne
som gikk ut i 2014.
Deltakere som fullførte programmet i 2015 uten å gå til jobb/utdanning, hadde i
snitt vært lengre tid i programmet enn de som nådde målet om jobb/utdanning
og (naturlig nok) lenger enn de som avbrøt. I gruppa som fullførte uten å
komme i jobb/utdanning er det en større spredning i varigheten enn i de andre
gruppene, og enkelte av deltakerne i denne gruppa er rapportert med svært
lang tid i programmet (opptil 58 måneder).
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Sammenliknet med deltakerne som gikk ut i 2014, hadde deltakerne som gikk
ut i 2015 i snitt noe lenger program. Dette gjelder også deltakerne som avbrøt
programmet: Blant deltakerne som avbrøt programmet i 2015 var
gjennomsnittlig varighet 12 måneder, mens gjennomsnittlig varighet var ni
måneder blant de som avbrøt i 2014.
Tabell 4.2
2015

Antall måneder i programmet etter fullføring og måloppnåelse

Jobb/utdanning
Ikke
jobb/utdanning
Drop-out

Alle
2014

Jobb/utdanning
Ikke
jobb/utdanning
Drop-out
Alle

Gjennomsnitt

Median

Minimum

Maksimum

12
18

11
15

0
2

49
58

12
13

11
12

0
0

38
58

11
12

9
7,5

0
0

47
63

9
10

8
9

1
0

33
63

Kilde: Individrapportering

Figur 4.13 viser fordelingen på utfall for de deltakerne som har vært i
programmet i seks måneder eller mindre, sju til 12 måneder, og lenger enn 12
måneder. Figuren viser at måloppnåelsen synker med varigheten av
programmet. Motsatt tendens ble observert i 2014.
Figur 4.13

Fullføring og måloppnåelse etter på varighet av programmet,
N=624
Jobb/utdanning

Ikke jobb/utdanning

Drop-out

Mer enn 12 måneder N=272

7-12 måneder N=210

6 måneder eller mindre N=142
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kilde: Individrapportering
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Varigheten av programmet kan ha sammenheng med kjennetegn ved
deltakerne, ettersom noen deltakere har større behov for kvalifisering og trenger
lengre tid enn andre. Vi har derfor undersøkt hvordan måloppnåelsen varierer
med varigheten av programmet når vi tar hensyn til det vi vet om kjennetegn
ved deltakerne. Resultatet tyder på at måloppnåelsen er negativt forbundet med
varigheten i programmet, men denne sammenhengen er ikke signifikant (Se V1
i vedlegg 1).

4.4

Fravær i programmet

I individrapporteringen for 2015 ble veilederne bedt om å anslå hvor høyt fravær
deltakerne hadde hatt i programmet. Spørsmål om fravær er ikke stilt i tidligere
år. De kunne velge mellom alternativene under 10 prosent, 10-19 prosent, 2029 prosent, 30-49 prosent, 50 prosent eller mer eller ”vet ikke/usikker”.
54 prosent av deltakerne hadde en fraværsandel på under 10 prosent, mens 19
prosent hadde mellom 10 og 19 prosent fravær. 25 prosent hadde et fravær på
20 prosent eller mer.
Det er en sterk sammenheng mellom fravær i programmet og måloppnåelse. I
den ene enden av skalaen hadde deltakere med under 10 prosent fravær en
måloppnåelse på 80 prosent, mens i den andre enden av skalaen hadde de
med fravær på 50 prosent eller mer en måloppnåelse på kun 19 prosent.
Figur 4.14

Fullføring og måloppnåelse etter andelen fravær i programmet
Jobb/utdanning

Ikke jobb/utdanning

Drop-out

Under 10 prosent N=339
10-19 prosent N=116
20-29 prosent N=61
30-49 prosent N=63
50 prosent eller mer N=32
Vet ikke/usikker N=13
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Kilde: Individrapportering

Ettersom deltakere med visse typer kjennetegn (for eksempel helseproblemer
eller stort omsorgsansvar) trolig har høyere fravær enn andre, har vi undersøkt
hvordan måloppnåelse varierer med omfanget av fravær i programmet når vi tar
hensyn til at deltakerne har ulik bakgrunn. Resultatene (vist i
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i vedlegg 1) tyder på at det er en svært sterk negativ sammenheng mellom
anslått grad av fravær i programmet og måloppnåelse, også når kjennetegn ved
deltakerne kontrolleres for: Deltakere med en fraværsandel på 50 prosent eller
mer hadde 56 prosentpoeng lavere måloppnåelse enn deltakere med fravær på
under 10 prosent.
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4.5

Innhold i Jobbsjansen

I dette kapitlet ser vi nærmere på sammenhenger mellom måloppnåelse og
innhold i programmet.
En rekke studier har undersøkt effekter av ulike tiltak på overgang til arbeid.
Flere studier har vist at rask utplassering på ordinær arbeidsplass er mer
effektivt for å få deltakerne over i ordinært arbeid enn utplassering på
skjermede arbeidsplasser, og at opplæringstiltak har positive effekter (se for
eksempel Proba 2011 og Markussen og Røed 2014).5 For personer med
nedsatt
arbeidsevne
har
en
kombinasjon
av
helserelatert
og
arbeidsmarkedsfaglig støtte og veiledning på arbeidsplassen vist seg å være
viktige kriterier for vellykket arbeidspraksis (arbeidstrening). Kombinasjoner av
arbeidstrening og opplæringstiltak og rekkefølgen på tiltakene kan også ha
betydning. En strategi med place-then-train blir generelt vurdert å ha gode
effekter – gitt at tiltaket gjennomføres på rett måte. Enkelte studier har allikevel
funnet at opplæring før arbeidspraksis har større effekt enn arbeidspraksis før
opplæring (Zhang, 2015).6 Mange prosjektledere i Jobbsjansen rapporterer at
de benytter en tilnærming med rask utplassering på ordinær arbeidsplass i
kombinasjon med andre tiltak.
Veilederne fikk i individrapporteringen spørsmål om deltakerne i Jobbsjansen
hadde deltatt i språktreningstilbud, arbeidsrettet kompetanseheving,
grunnleggende opplæring, helsefremmende og andre tilbud. Det ble ikke spurt
om timingen av tiltak/tilbud.
I det følgende viser vi først deskriptive sammenhenger mellom ulike tilbud i
programmet og fullføring og måloppnåelse. Deretter går vi gjennom resultatene
fra analyser der det tas hensyn til at deltakerne i ulike tilbud i utgangspunktet
kan ha ulike forutsetninger for å nå målet om arbeid/utdanning.
Når det gjelder innholdet i Jobbsjansen kan resultatene fra rapporteringen for
2015 som nevnt ikke sammenliknes med rapporteringen fra 2014, ettersom det i
tidligere år har vært utbredt praksis å kun rapportere om tilbud som er benyttet i
det siste året i Jobbsjansen.

5

Proba (2011): Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. En litteraturstudie.
Proba-rapport 2011-02
Markussen, S. og Røed, K. (2014): The Impacts of Vocational Rehabilitation, IZA Discussion Paper, No.

7892
6 Zhang, T. (2015): Effekter av arbeidspraksis i ordinær virksomhet: Multiple og sekvensielle tiltak, Frisch-

rapport 2/2015.
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4.5.1

Språktrening

Veilederne fikk spørsmål om deltakeren hadde hatt følgende former for
språktrening som en del av Jobbsjansen:










Ordinær klasseromsundervisning
IKT-norskopplæring
Språkpraksis på et arbeidssted/ambulerende lærer på praksisplass
Dialoggruppe/muntlig språktrening i grupper
Alfabetiseringsmodul
Norsk i grunnskoleopplæring for voksne
Egne tiltak i regi av Jobbsjansen
Tiltak i regi av frivillige organisasjoner
Annet

Fire av fem deltakere hadde deltatt i minst én form for språktrening. De fleste
deltakerne hadde hatt flere av formene for språktrening. Figur 4.15 viser
andelene som deltok i hvert av tilbudene.
Språktrening i egne tiltak i regi av Jobbsjansen var det vanligste tilbudet; 55
prosent av deltakerne deltok i et slikt tilbud. Klasseromsundervisning var også
et vanlig språktreningstilbud: 43 prosent av deltakerne deltok i ordinær
klasseromsundervisning.
I tillegg til de angitte tilbudene, nevnes det i noen av individrapportene at
deltakere har hatt bransje- eller yrkesrettet norskopplæring eller
privatundervisning i norsk som en del av programmet.
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Figur 4.15

Deltakelse i språktreningstilbud, N=624

Kilde: Individrapportering

De som deltok i et språktreningstilbud hadde i snitt en måloppnåelse (overgang
til jobb eller utdanning) på 61 prosent. Til sammenlikning hadde de som ikke
deltok i språktreningstilbud en måloppnåelse på 73 prosent. Dette reflekterer
trolig at det er personer med dårlige norskkunnskaper som deltar i språktrening
og at de med dårlige norskkunnskaper har vanskeligere for å få jobb enn andre.
Figur 4.16 viser fullføringsgrad og måloppnåelse for deltakerne i de ulike typene
språktreningstilbud. Av figuren ser vi at det er liten variasjon i fullføring og
måloppnåelse etter hvilke av disse tilbudene deltakerne hadde fått.
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Figur 4.16

Fullføring og måloppnåelse etter type språktreningstilbud

Kilde: Individrapportering

4.5.2

Arbeidsrettet kompetanseheving

Veilederne fikk spørsmål om deltakeren hadde hatt følgende typer arbeidsrettet
kompetanseheving i programmet:









Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs)
Jobbsøkerkurs/CV-skriving
Arbeidspraksis i ordinær virksomhet
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Mentor/fadder på arbeidsplassen
Yrkesrettet kurs i regi av kommune
Oppfølgingstiltak (i regi av NAV)
Annet

De nevnte tilbudene kan være overlappende: For eksempel kan arbeidspraksis
og jobbsøkerkurs/CV-skriving inngå i AMO-kurs, og det kan tilbys mentor/fadder
som en del av arbeidspraksisen.
96 prosent av deltakerne deltok i minst ett av de nevnte tilbudene, og de fleste
har deltatt i flere enn ett av tilbudene. Figur 4.17 viser andelen av deltakerne
som deltok i de ulike formene for arbeidsrettet kompetanseheving.
Arbeidspraksis i ordinær virksomhet var det vanligste tiltaket; 67 prosent deltok i
dette. Av de som hadde arbeidspraksis i ordinær virksomhet, hadde flest
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praksis i private virksomheter. Praksis hos offentlig arbeidsgiver var også
ganske vanlig, mens kun en liten andel hadde hatt intern praksis eller praksis
hos frivillige organisasjoner. Gjennomsnittlig antall måneder fra oppstart av
Jobbsjansen til deltakerne gikk ut i praksis var tre måneder.
53 prosent deltok i jobbsøkerkurs/CV-skriving, mens en lavere andel hadde
AMO-kurs (15 prosent), mentor/fadder på arbeidsplassen (13 prosent),
arbeidspraksis i skjermet virksomhet (7 prosent) eller oppfølgingstiltak (6
prosent). Veilederne utdyper at oppfølgingstiltaket innebar deltakelse på
ukesamlinger og/eller individuell veiledning.
Noen deltakere hadde også deltatt i yrkesrettet kurs i regi av kommune (5
prosent).
11 prosent hadde fått et annet arbeidsrettet tilbud. Veilederne kunne fylle ut
hvilke eventuelle andre arbeidsrettede tilbud deltakeren hadde hatt. En del
hadde deltatt på bransjerettet kurs og kurs i arbeidslivskunnskap, og noen på
praksisforbedrende kurs. Veilederne skrev også at deltakerne hadde fått
karriereveiledning og intervjutrening i gruppe eller med veileder. Enkelte hadde
også hatt avklaringstiltak.
Figur 4.17

Deltakelse i arbeidsrettet kompetanseheving (N=624)

Kilde: Individrapportering

Deltakere som hadde fått fastsatt innsatsbehovet i NAV til situasjonsbestemt
eller spesielt tilpasset innsats var overrepresentert blant de som deltok i AMOkurs og arbeidspraksis, men det var også en god del deltakere uten fastsatt
innsatsbehov, eller med standard innsats, som deltok i disse tiltakene.
Figur 4.18 viser andelen av deltakerne med ulike utfall etter Jobbsjansen for
hver av de forskjellige typene arbeidsrettet kompetanseheving. Måloppnåelsen
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var relativt lik for deltakere i de ulike tiltakene (på 66-69 prosent), bortsett fra for
deltakere i oppfølgingstiltak og arbeidspraksis i skjermet virksomhet der en del
færre kom i jobb/utdanning. Det var imidlertid få deltakere i disse tiltakene.
Figur 4.18

Fullføring og måloppnåelse etter deltakelse i arbeidsrettede
tiltak/tilbud

Kilde: Individrapportering

Når det gjelder deltakere i praksis i ordinær virksomhet, hadde de med praksis
hos en privat virksomhet høyere måloppnåelse enn de med praksis hos en
offentlig arbeidsgiver (70 versus 63 prosent).
Blant deltakere som hadde hatt en form for praksis (enten i ordinær eller
skjermet virksomhet eller språkpraksis) var det en negativ sammenheng mellom
tid fra oppstart i Jobbsjansen til utplassering i praksis på den ene siden og
måloppnåelse på den andre. Tabell 4.3 viser andelen som kom i jobb/utdanning
blant deltakere som hadde praksis i ordinær virksomhet, praksis i skjermet
virksomhet og språkpraksis, etter om de kom i praksis innen eller etter to
måneder etter oppstart i programmet.
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Tabell 4.3

Måloppnåelse blant deltakere som var i en form for praksis,
etter type praksis og varighet til utplassering

Innen 2 måneder etter
oppstart
Mer enn 2 måneder etter
oppstart

Ordinær
virksomhet
N=415
75 %

Skjermet
virksomhet
N=45
50 %

Språkpraksis
N=201

63 %

32 %

51 %

77 %

Kilde: Individrapportering

4.5.3

Grunnleggende opplæring

Veilederne fikk spørsmål om deltakeren deltok i følgende grunnleggende
opplæringstilbud:







Opplæring for å få godkjent utenlandsk utdanning eller skaffe seg fageller svennebrev etter realkompetansevurdering
Grunnskole for voksne
IKT-opplæring
Enkeltfag videregående skole
Innføringsklasse videregående skole
Annet

40 prosent av deltakerne deltok i minst ett av de nevnte typene grunnleggende
opplæringstilbudene. Figur 4.19 viser andelen som deltok i hvert av tilbudene.
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Figur 4.19

Deltakelse i grunnleggende opplæringstilbud, N=624

Kilde: Individrapportering

Figur 4.20 viser at måloppnåelsen var høyest blant de som tok enkeltfag i
videregående skole eller fikk opplæring for å få godkjent utdanning eller skaffe
seg fag- eller svennebrev, og lavest blant dem som fikk grunnskole for voksne.

Jobbsjansen 2015 | Proba samfunnsanalyse

| 47

Figur 4.20

Fullføring og måloppnåelse etter deltakelse i grunnleggende
opplæringstilbud

Kilde: Individrapportering

4.5.4

Helsefremmende tiltak

I individrapporteringen var det spørsmål om deltakeren hadde deltatt i et av
følgende helsefremmende tilbud som en del av programmet:







Fysisk aktivitet/trening
Kostholdsveiledning
Stressmestring
Samarbeid med fastlege
Oppfølging og behandling av større helseproblemer i regi av
helsevesenet
Annet

Veilederne kunne også krysse av for ”ikke aktuelt”.
I overkant av halvparten av deltakerne deltok i et helsefremmende tiltak. Blant
de med rapportert nedsatt arbeidsevne gjaldt dette 91 prosent.
Figur 4.21 viser at det vanligste helsefremmende tiltaket var fysisk
aktivitet/trening (40 prosent), etterfulgt av kostholdsveiledning (26 prosent) og
stressmestring (18 prosent).
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Jobbsjansen hadde samarbeid med fastlege når det gjaldt 10 prosent av
deltakerne og 8 prosent fikk oppfølging og behandling for større helseproblemer
i regi av helsevesenet. Majoriteten av deltakerne i disse gruppene hadde
spesielt tilpasset eller situasjonsbestemt innsats.
5 prosent deltok i et annet helserelatert tilbud. Veilederne utdyper at dette dreier
seg om oppfølging i regi av psykisk helsevern og veiledning relatert til helse og
rus.
Figur 4.21

Deltakelse i helsetiltak, N=624

Kilde: Individrapportering

Figur 4.22 viser at andelen som kom i jobb/utdanning etter Jobbsjansen var
høyest blant deltakere som det ikke var aktuelt med noe helsetiltak for. De som
hadde elementer av kostholdsveiledning, stressmestring eller fysisk
aktivitet/trening hadde relativt lik måloppnåelse – på 59-65 prosent. Deltakere
som fikk oppfølging og behandling for større helseproblemer i regi av
helsevesenet hadde den laveste andelen som nådde målet – på 19 prosent.
Av de som fikk oppfølging og behandling for større helseproblemer eller der det
var samarbeid med fastlege, var det en relativt høy andel som fullførte
programmet – til tross for lav måloppnåelse. De fleste av disse deltakerne ble
overført til videre utredning i NAV etter programmet.
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Figur 4.22

Fullføring og måloppnåelse etter helsetiltak

Kilde: Individrapportering

4.5.5

Andre tiltak

Veilederne fikk også spørsmål om deltakerne hadde deltatt i andre typer tilbud
og tiltak. De kunne krysse av for følgende alternativer:










Samfunnskunnskapsorientering/kurs
Ressursfokuserende tiltak/empowerment/motivasjonskurs
Kurs/rådgivning i personlig økonomi/gjeldsmestring
Tiltak som fremmer sosialt nettverk
Barnehageplass fremskaffet på grunn av deltakelse i Ny
sjanse/Jobbsjansen
Familieveiledning/andre tiltak knyttet til barn og familie
Boliganskaffelse gjennom ansatte i Ny sjanse/Jobbsjansen
Kultur - film/musikk/teater/maling
Annet

87 prosent av deltakerne hadde deltatt i minst ett av disse tilbudene. Figur 4.23
viser andelen deltakere i hvert av de nevnte tilbudene. Av de som fikk hjelp til
boliganskaffelse, var i overkant av halvparten under 25 år. Familieveiledning og
lignende og hjelp til å finne barnehageplass var det nesten utelukkende kvinner
som fikk.
I tillegg til de nevnte tilbudene, kommenteres det i individrapportene at en del
deltakere deltok på seminarer og gruppesamlinger i Jobbsjansen.
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Figur 4.23

Andre tiltak, N=624

Kilde: Individrapportering

Figur 4.24 viser at det er liten variasjon i fullføring og måloppnåelse etter hvilke
av disse tilbudene deltakerne hadde fått.
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Figur 4.24

Fullføring og måloppnåelse etter andre tiltak/tilbud

Kilde: Individrapportering

4.5.6

Betydning av innhold i programmet

Den deskriptive analysen har vist at graden av måloppnåelse for deltakerne i
Jobbsjansen varierer en del med hvilke typer arbeidsrettet kompetanseheving,
språktrening, opplæringstiltak og helsetilbud de har fått. Vi vet samtidig at hvilke
tilbud en deltaker får har sammenheng med hvilke behov, eller forutsetninger,
de har. For eksempel vil det gjerne være de med dårlige norskkunnskaper som
deltar i språktrening, de med relativt gode norskkunnskaper som deltar på
AMO-kurs, og de med helseutfordringer som får behandling for helseproblemer.
Deltakere med ulike forutsetninger har i utgangspunktet ulik sannsynlighet for å
komme i arbeid eller utdanning. Det er derfor interessant å undersøke
betydningen av innhold i programmet samtidig som deltakernes utgangspunkt
holdes konstant. Vi har gjort regresjonsanalyser der ett og ett tilbud inngår som
forklaringsvariabel, sammen med bakgrunnskjennetegn ved deltakerne og tid
fra deltakeren avsluttet Jobbsjansen og frem til målingen.
Ettersom innsatsbehov, fravær og varighet av programmet også kan påvirke
både hvilke tilbud deltakerne får og utbyttet av programmet, har vi gjort analyser
med (ytterligere) kontroll for disse variablene. Det er imidlertid ikke helt
uproblematisk å kontrollere for disse forholdene. For det første kan en tenke
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seg at hvilke tilbud deltakerne får kan påvirke fraværet og varigheten av
programmet: Deltakere som får uegnede tilbud kan bli umotiverte, ha høyt
fravær og avbryte programmet. Fraværet og varigheten på programmet er da
en del av utfallet for deltakeren, og bør ikke kontrolleres bort (ettersom det er
utfallet/måloppnåelsen vi studerer). Videre kan en tenke seg at innsatsbehov er
sterkt korrelert med enkelte tilbud, ettersom noen tiltak nesten utelukkende gis
til deltakere med et fastsatt innsatsbehov. I en del tilfeller vil dermed fastsettelse
av innsatsbehov og tilbud være to sider av samme sak, og innsatsbehov er
dermed lite hensiktsmessig å kontrollere for når målet er å si noe om
sammenhengen mellom tilbud og måloppnåelse. Disse forholdene medfører at
vi må være varsomme med å tolke resultatene av regresjonene.
Resultatene fra regresjonsanalysene der ett og ett tilbud inngår som
forklaringsvariabel er vist i V2 i vedlegg 1. Tabellen viser resultatene både med
og uten ytterligere kontroll for varigheten av programmet, fravær og fastsatt
innsatsbehov. I alle regresjonene er det kontrollert for bakgrunnskjennetegn ved
deltakerne og tid fra deltakeren avsluttet Jobbsjansen og frem til målingen.
Resultatene viser at høyere måloppnåelse er forbundet med deltakelse i noen
typer tilbud i programmet, og spesielt med kombinasjonen av rask utplassering
og en del andre tilbud, også når kjennetegn ved deltakerne er kontrollert for. I
det følgende beskriver vi resultatene nærmere. Resultatene er svært like
uavhengig av om vi kontrollerer for innsatsbehov, varighet av programmet og
fravær. Vi kommenterer derfor kun resultatene med utgangspunkt i modellen
med kontroll for disse faktorene.
Grunnleggende opplæring
Deltakere som deltok i videregående opplæring eller opplæring for å få godkjent
utdanning hadde signifikant høyere måloppnåelse enn andre deltakere, på
rundt 12 prosentpoeng. Det er ikke signifikante forskjeller i måloppnåelse
mellom deltakere som deltok i grunnskoleopplæring eller IKT-opplæring og
andre deltakere.
Arbeidsrettede tilbud
Deltakere som deltok på kurs i jobbsøking/CV-skriving hadde noe høyere
måloppnåelse enn andre deltakere, på rundt 6 prosentpoeng. Deltakere som
deltok i oppfølgingstiltak hadde rundt 8 prosentpoeng lavere måloppnåelse enn
andre. Ellers er det ingen signifikante forskjeller mellom deltakere som deltok i
et av de andre arbeidsrettede tilbudene og andre deltakere.
Deltakerne som gikk raskt ut i arbeidspraksis (innen to måneder etter oppstart i
programmet) hadde heller ikke signifikant høyere måloppnåelse enn andre.
Rask utplassering hadde dermed liten betydning i seg selv.
Helserelaterte tilbud
Deltakere som hadde elementer av fysisk aktivitet eller kostholdsveiledning i
programmet hadde høyere måloppnåelse enn de som ikke hadde dette.
Deltakere som fikk oppfølging og behandling for større helseproblemer i regi av
helsevesenet hadde lavere måloppnåelse enn de uten. Ellers er det ikke
signifikante forskjeller i måloppnåelse mellom deltakere som deltok i et av de
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andre helsetiltakene (stressmestring og samarbeid med fastlege) og andre
deltakere.
Andre tilbud
Deltakere som fikk kurs/rådgivning i personlig økonomi/gjeldsmestring hadde
signifikant høyere måloppnåelse enn de som ikke fikk dette. Ellers er det ingen
signifikante forskjeller i måloppnåelse blant deltakere som deltok og ikke deltok i
noen av de andre tilbudene, heller ikke språktreningstilbud.
Kombinasjon av rask utplassering og andre tilbud
I tillegg til å undersøke betydningen av enkelttiltak, har vi undersøkt
betydningen av kombinasjoner av rask utplassering (arbeidspraksis) i ordinær
virksomhet og andre tiltak.
Selv om vi har sett at det er en moderat (om noen) sammenheng mellom
enkelttilbud og måloppnåelse, og ingen betydelig sammenheng mellom rask
utplassering og måloppnåelse, finner vi en sterk sammenheng mellom
kombinasjonen av rask utplassering og en del andre tilbud.
Resultatene kan tyde på at kombinasjonen av rask utplassering og elementer
av fysisk aktivitet, stressmestring eller kostholdsveiledning gir gode resultater:
Blant deltakerne som hadde denne kombinasjonen kom en betydelig høyere
andel i jobb, enn blant de som ikke hadde det. Forskjellen er på 17-28
prosentpoeng.
Også deltakere som fikk grunnleggende opplæring i kombinasjon med rask
utplassering hadde betydelig høyere måloppnåelse enn andre: Blant deltakere
som fikk grunnskole eller videregående opplæring i kombinasjon med rask
utplassering, kom 20 prosentpoeng flere i jobb/utdanning enn deltakere som
ikke fikk denne kombinasjonen. IKT-norskopplæring og rask utplassering var
forbundet med rundt 12 prosentpoeng høyere måloppnåelse.
Deltakere som hadde en kombinasjon av rask utplassering og kurs/rådgivning
om personlig økonomi/gjeldsmestring hadde høyere sannsynlighet for å komme
i jobb/utdanning enn andre deltakere: Rundt 14 prosentpoeng flere kom i
jobb/utdanning blant de som fikk denne kombinasjonen av tilbud.
Videre hadde deltakere med en kombinasjon av rask utplassering og
familieveiledning/andre tiltak knyttet til barn og familie rundt 11 prosentpoeng
høyere måloppnåelse enn andre.
Deltakere med kombinasjonen rask utplassering og kurs i jobbsøking/CVskriving hadde 10 prosentpoeng høyere måloppnåelse enn andre. Det samme
gjaldt
deltakere
med
rask
utplassering
og
ressursfokuserende
tiltak/empowerment/motivasjonskurs.
Vi fant ikke signifikante sammenhenger – verken positive eller negative –
mellom måloppnåelse og kombinasjonen av rask utplassering i ordinær
virksomhet og andre tilbud.
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4.5.7

Oppsummering av viktige funn

Resultatene tyder på at høy måloppnåelse er forbundet med følgende aktiviteter
i programmet (i prioritert rekkefølge), kontrollert for bakgrunnskjennetegn ved
deltakerne, innsatsbehov, fravær og varighet av programmet:
















Både rask utplassering og kostholdsveiledning
Både rask utplassering og videregående opplæring eller opplæring for å
få godkjent utdanning
Både rask utplassering og grunnskoleopplæring
Både rask utplassering og stressmestring
Både rask utplassering og fysisk aktivitet
Både rask utplassering og kurs/rådgivning i personlig
økonomi/gjeldsmestring
Kostholdsveiledning
Både rask utplassering og IKT-norskopplæring
Videregående opplæring eller opplæring for å få godkjent utdanning
Både rask utplassering og familieveiledning/andre tiltak knyttet til barn og
familie
Både rask utplassering og ressursfokuserende
tiltak/empowerment/motivasjonskurs
Både rask utplassering og kurs i jobbsøking/CV-skriving
Fysisk aktivitet/trening
Kurs/rådgivning i personlig økonomi/gjeldsmestring
Kurs i jobbsøking/CV-skriving

Lavere måloppnåelse var forbundet med oppfølging og behandling for større
helseproblemer i regi av helsevesenet og oppfølgingstiltak.
Vi finner ingen betydelige sammenhenger mellom måloppnåelse og andre tilbud
i programmet. Dette betyr ikke at deltakerne ikke har hatt utbytte av behandling
for helseproblemer og andre tiltak, men det kan bety at deltakere som fikk disse
tilbudene har hatt mindre tid til å delta i aktiviteter som kvalifiserer for arbeid.
Det kan også tenkes at deltakelse i ulike tilbud/tiltak i programmet er korrelert
med kjennetegn ved deltakerne som vi ikke har informasjon om (for eksempel
motivasjon). Dersom den gruppa som ikke kommer i jobb/utdanning i
utgangspunktet skiller seg systematisk fra den gruppa som gjør det, kan
resultatene gi et feilaktig bilde.
Videre er trolig timing (når i løpet de ulike tiltakene gis) og dosering (omfanget)
av individuelt tilpassede tilbud med på å bestemme hvor vellykket et
programløp blir. Timing, dosering og i hvilken grad innholdet i programmet er
individuelt tilpasset har vi ikke informasjon om. Med sammenliknbare data over
tid vil det imidlertid være mulig å undersøke sammenhenger mellom innhold og
måloppnåelse for ulike grupper av deltakere.
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5

Prosjekterfaringer

I tilskuddsrapporten ble prosjektlederne bedt om å oppgi hvilke utfordringer det
har vært i prosjektet, og eventuelle gode grep som er gjort. I dette kapitlet gir vi
en oppsummering av rapporteringen for 2015.7
Det er veldig ulikt hva lederne har lagt i begrepene ”utfordringer” og ”gode grep”
og hvor mye de har skrevet under hvert punkt. Oppsummeringen gir derfor et
overfladisk bilde, med utgangspunkt i hva lederne selv har oppgitt, uten at vi
graver mer i utfordringene og hvorfor et grep vurderes som godt.

5.1

Utfordringer

Utfordringene i prosjektene har i stor grad vært de samme i prosjektperioden
2015 som i 2014. I likhet med rapporteringen fra 2014 trekkes det frem at
deltakernes forutsetninger, som dårlige norskkunnskaper, lav kompetanse,
dårlig helse, økonomi og motivasjon, er til hinder for måloppnåelse. Flere
deltakere med helseutfordringer blir avklart for andre ytelser underveis i
programmet.
Videre har det vært utfordrende å finne arbeidsplasser for utplassering og
opprette samarbeid med arbeidsgivere. I ungdomsprosjektene har en utfordring
vært å finne bolig til deltakere.
Manglende ressurser i prosjektet som følge av mindre tilskudd enn budsjettert
og sent svar på søknad om tilskudd fra IMDi er også utfordringer som er
beskrevet. I de nye prosjektene har det vært vanskelig å rekruttere deltakere i
målgruppa.
Alle de nevnte utfordringene har vært sentrale i begge prosjektperiodene (2014
og 2015).
I rapporteringen for prosjektperioden 2015 trekker flere av prosjektlederne frem
utfordringer
knyttet
til
rammebetingelser
for
prosjektet,
som
prioriteringer/ressursbegrensninger i NAV og lovverk. Noen steder har mangel
på tiltaksmidler og tiltaksplasser i NAV gjort at ordinære tiltaksplasser har blitt
benyttet i mindre grad enn tidligere. I flere prosjekter har det også vært
utfordrende å finne tilbud til deltakere (ungdom) som har mistet ungdomsretten
til videregående opplæring, men som ikke har voksenrett.
Flere av ungdommene har brukt opp sin skolerett og de er for unge til å
søke seg inn på voksenopplæringen. Ungdommene har sammensatte
problemer og utfordringer og faller ofte mellom flere stoler.
Når det gjelder utdanning så er det utfordringer knyttet til retten til
videregående. Dette gjelder for ungdom som har mistet ungdomsrett og
ikke har voksenrett. Det gjelder også voksne deltakere som i

7 Utdrag fra noen tilskuddsrapporter er skrevet i kursiv.
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utgangspunktet har voksenrett, men som ikke får plass på Oslo
voksenopplæring grunnet krav om B1-nivå.
Prosjektene på Vestlandet og i Midt-Norge rapporterer om at økt arbeidsledighet har gjort det vanskeligere å få finne arbeidsplasser for utplassering i
programmet og jobb etter endt program. Videre har økt bosetting av flyktninger
ført til presset kapasitet i voksenopplæringen.
Enkelte nevner at det har vært utfordrende å få prosjektet forankret i ledelsen,
og om dårlig samarbeidsklima med NAV.
Noen steder har det vært en omorganisering der prosjektet har blitt lagt til ny
enhet/sektor i kommunen. Dette har vært ressurskrevende, og har gjort at
oppfølgingen av deltakere har blitt forsinket.
Flere av prosjektlederne har erfart at det har vært for dårlig kartlegging og
avklaring av deltakere i forkant av programmet, noe som har ført til at en stor
andel av deltakerne har måttet avbryte programmet etter innskriving. I ett av
prosjektene som var nytt i 2015 har det vært utfordrende å gjennomføre en
grundig nok kartlegging av (potensielle) deltakere i løpet av kort tid.
Oppstart var særdeles utfordrende da vi begynte med 15 deltakere
samtidig og det ble da vanskelig å gjennomføre god nok kartlegging med
engang.
Flere prosjektledere skriver at det er behov for å jobbe mer med etteroppfølging
av deltakerne, men at dette har vært vanskelig å få til.
Kravet fra IMDi om at hver prosjektmedarbeider skal gi tett oppfølging til
20 personer gjør at det er liten tid til god oppfølging av utskrevne
deltakere.
Vårt største behov å kunne sette i gang med Place-Train-Maintain for de
deltakere som sliter med den siste biten i å komme fra praksis til jobb.
Derfor ønsker vi nå å gjøre en endring og satse på Place-Train-Maintain.
Utfordringen her er bemanning. Skal vi ha tid til dette trengs det flere
medarbeidere i prosjektet. Vi ser behov av å utvide da det også skal
brukes tid på etteroppfølging av de som har sluttet i prosjektet.
Det nevnes også at AMO-kurs som har blitt benyttet ikke har vært
tilfredsstillende:
Oppfølging av deltakere på AMO-kurs kan være utfordrende. Sviktende
kommunikasjon om mål og behov, og unødig mye tid brukt på
kartlegging/tiltak som allerede er gjennomført (kan også virke
demotiverende på deltakeren), og lite fleksibilitet mht individuelle behov og
aktiviteter i kursperioden, er eksempler på utfordringer.

5.2

Gode grep

Prosjektlederne beskriver i stor grad de samme gode grepene i 2015 som de
gjorde i 2014. Dette inkluderer følgende:
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Grundig kartlegging og utprøving av deltakerne før innskriving i programmet
Tilby yrkesrettet opplæring, som yrkesrettet norskopplæring og mulighet til å
ta fagbrev.
Ha arbeidspraksis/arbeidstrening i bedrifter med rekrutteringsbehov, tett (og
fleksibel) oppfølging av deltaker og arbeidsgiver i praksisperioden, og
opplæring av faddere
Helhetlig tilnærming: Kombinere arbeidsrettede og andre tiltak ved behov
Motiverende veiledning og gruppeaktiviteter/-veiledning
Stille tydelige krav og forventninger – avkorting av stønad ved ugyldig
fravær, fokus på målet
God ledelsesforankring og kompetanse blant ansatte
Tett samarbeid med eller organisering i NAV
Etablere et stort nettverk av arbeidsgivere
Tett samarbeid med arbeidsgivere, frivillige, andre prosjekter,
fylkeskommunen, utdanningsinstitusjoner, tiltaksleverandører og andre
aktører – både om den enkelte deltaker og på systemnivå

Flere av prosjektlederne skriver at de i 2015 har hatt fokus på å sikre
brukermedvirkning og god relasjon til brukeren:
Brukermedvirkning i form av at deltakerne fortløpende får anledning til å
evaluere prosjektets utforming, metodikk og arbeidsform slik at tiltaket kan
formes på en slik måte at det oppleves relevant og nyttig for dem.
Vi anbefaler at man lar deltakeren selv styre prosessen fra kartlegging til
utformet aktivitetsplan, men med tett veiledning fra prosjektet. Vi bruker
metodiske prinsipper fra MI for å oppnå det. Vi erfarer at dersom vi styrer
for mye eller tar for mye ansvar for prosessen, så opplever deltakeren lite
eierskap og motivasjon knyttet til målet om arbeid/utdanning.
Vi anbefaler veiledere i Jobbsjansen å benytte seg av den friheten som
ligger i å jobbe i et slikt prosjekt, ved å være fleksibel og kreativ i den
individuelle oppfølgingen av deltakeren. Vår erfaring er at det gir en svært
god relasjon, og at det videre gir grunnlag for å få gode resultater i form av
jobb og utdanning på sikt. Relasjonsfokus og relasjonsbygging er
avgjørende både i forhold til deltaker og arbeidsgiver.
Flere nevner at det er viktig å følge opp deltakerne etter at de har avsluttet
Jobbsjansen.
Fra ett av prosjektene rapporteres det om positive erfaringer med å benytte
norsk på flere arenaer kombinert med tidlig utplassering på ordinær
arbeidsplass:
Når det gjelder språk benytter vi oss av alle eksisterende
språktiltak/språkkurs som er tilgjengelige (…) Norskkurs på dagtid på
Helsfyr og kveldstid fra de frivillige organisasjoner benyttes ofte av
prosjektet. I tillegg kommer språktrening i regi av Jobbsjansen som tilbys
av prosjektet i kursopplegget «Klart jeg kan!». Videre benytter prosjektet
tidlig utplassering på ordinær arbeidsplass som en del av metodikken til
kursopplegget «Klart jeg kan». Med tanke på det gode resultatet som vi
har oppnådd i løpet av programmet vil Jobbsjansen Oslo vest anbefale
disse kombinasjoner av tiltakene.
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Å arrangere praksisforberedende kurs ble i 2015, likhet med rapporteringen for
2014, beskrevet som et godt grep. Deltakerne i Jobbsjansen i bydel
Grünerløkka deltok på et tre uker langt kurs som, i tillegg til opplæring i
jobbsøking/CV-skriving, intervjutrening og veiledning, besto av ”jobbsmaking”
der deltakerne fikk prøvd seg i ulike jobber.
Videre var forsterket oppfølging i form av mentorprogram et annet godt grep
som ble beskrevet. I Jobbsjansen i bydel Gamle Oslo fikk ungdommer med
størst utfordringer en mentor med samme språk- og erfaringsbakgrunn og god
kjennskap til det norske samfunnet.
Et par av prosjektene trekker frem den positive betydningen av å inkludere
arbeidsgiver mer i kartlegging av deltaker og i det konkrete oppfølgingsarbeidet.
I ett prosjekt har et godt grep vært å innføre kortere (enn to år)
kontraktsperioder med deltakere, for å tydeliggjøre forventninger.
Prosjektene i Oslo trekker – i likhet med 2014 – frem nytten av å være i et
nettverk med andre prosjekter og samarbeide om å arrangere/organisere tilbud.
Vi ønsker også å trekke frem nettverket som ungdomsprosjektene i Oslo
har, som et svært positivt samarbeid, både gjennom felles aktiviteter for
deltakerne, men også for å ha et større forum å ta opp ting i.
Samarbeid med andre prosjekter om felles undervisning er ett av tre gode
grep. Prosjektene kan også gå sammen om å kjøpe inn eller organisere
tiltak til deltakerne, slik at kostnadene fordeles.
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Vedlegg 1: Resultater
V1

Sannsynlighet for å komme i jobb/utdanning som funksjon av
henholdsvis innsatsbehov, fraværsandel og varighet av
programmet, prosentpoeng.1 Lineær regresjon. N=624
(1)

(2)

(3)

Innsatsbehov
Ref: Ikke fastsatt innsatsbehov
Standard innsats

-0,40

Situasjonsbestemt innsats

-1,75

Spesielt/varig tilpasset innsats

-8,81

Usikker/vet ikke

-9,50

*

Fravær
Ref: Under 10 prosent
10-19 prosent

-6,60

20-29 prosent

-26,88

***

30-49 prosent

-39,93

***

50 prosent eller mer

-56,29

***

Vet ikke/usikker

-56,33

***

Antall måneder i programmet

-0,23

P<0,01=***, p<0,05=** og p<0,1=*. Kluster-robuste standardfeil, på prosjektnivå
1Det

er kontrollert for kjennetegn ved deltakerne og antall måneder fra utskriving fra
programmet til rapportering om måloppnåelse.
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V2

Sannsynlighet for å komme i jobb/utdanning som funksjon av
tilbud. prosentpoeng.1 Lineær regresjon. N=624
Ikke kontroll for
fravær,
innsatsbehov
og varighet av
programmet

Med kontroll for
innsatsbehov,
fravær og
varighet av
programmet

3,62
1,9

3,32
3,61

269
137

-0,51

-2,7

201

Antall
deltakere i
tilbudet

Språktrening
Reg 1
Reg 2

Ordinær klasseromsundervisning
IKT-norskopplæring

Reg 3

Språkpraksis på et
arbeidssted/ambulerende lærer på
praksisplass

-2,4

-3,27

132

Reg 5
Reg 6
Reg 7
Reg 8

Dialoggruppe/muntlig språktrening i
grupper
Alfabetiseringsmodul
Norsk i grunnskoleopplæring for voksne
Egne tiltak i regi av Jobbsjansen
Tiltak i regi av frivillige organisasjoner

0,03
1,97
-4,16
1,8

-1,92
1,13
-2,72
-0,7

12
62
344
69

Reg 9
Reg 10

Arbeidsrettede tilbud
Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs)
Jobbsøkerkurs/CV-skriving

1,85
6,75

3,72
6,36

Reg 11

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet

6,53

1,42

415

Reg 12
Reg 13

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Mentor/fadder på arbeidsplassen

-6,3
0,32

-6,21
0,76

45
78

Reg 14

Yrkesrettet kurs i regi av kommune

3,56

1,43

29

Reg 15

Oppfølgingstiltak (i regi av NAV)

Reg 4

95
331

-10,68

*

-8,24

*

37

11,12

*

11,91

*

126

Reg 17
Reg 18

Grunnleggende opplæring
Opplæring for å få godkjent utenlandsk
utdanning eller skaffe seg fag- eller
svennebrev etter
realkompetansevurdering, enkeltfag eller
innføringsklasse videregående skole
Grunnskole for voksne
IKT-opplæring

Reg 19
Reg 20
Reg 21

Helserelaterte tilbud
Fysisk aktivitet/trening
Kostholdsveiledning
Stressmestring

Reg 22

Samarbeid med fastlege

-13,12

Reg 23

Oppfølging og behandling av større
helseproblemer i regi av helsevesenet

-28,52

Reg 16

*

8,25
1,63
0
0
6,09
10,71
1,19

**

11,32
1,63
0
0
7,53
13,26
3,12

75
78

*
***

-3,51
***

-15,11

247
162
113
65

**

52

Andre tilbud
Reg 24

Samfunnskunnskapsorientering/kurs

-3,42

-1,89

347

Reg 25

Ressursfokuserende
tiltak/empowerment/motivasjonskurs

3,48

4,05

286

Reg 26

Kurs/rådgivning i personlig
økonomi/gjeldsmestring

7,95

Reg 27

Tiltak som fremmer sosialt nettverk

1,79

-0,38

269

Reg 28

Barnehageplass fremskaffet på grunn av
deltakelse i Ny sjanse/Jobbsjansen

-3,37

-5,18

53

Reg 29

Familieveiledning/andre tiltak knyttet til
barn og familie

2,3

-0,56

142

Reg 30

Boliganskaffelse gjennom ansatte i Ny
sjanse/Jobbsjansen

-3,55

-2,41

62
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**

7,46

**

230

Reg 31

Kultur - film/musikk/teater/maling

6,09

Reg 32

Rask utplassering i arbeidspraksis
(ordinær virksomhet)

8,13

*

8,7
0

112

4,67

169

Kombinasjoner av rask utplassering i
arbeidspraksis (ordinær virksomhet) og
utvalgte andre tilbud – utvalgte resultater
Reg 33

Rask utplassering i arbeidspraksis og
kostholdsveiledning

25,96

***

27,95

***

41

Reg 34

Rask utplassering i arbeidspraksis og
stressmestring

21,94

**

19,36

**

28

Reg 35

Rask utplassering og fysisk aktivitet

20,26

**

16,7

**

58

18,28

**

14,38

**

64

13,35

**

9,97

**

79

22,72

**

20,02

**

31

23,8

**

19,94

***

21

14,47

***

12,51

**

37

13,71

**

9,6

*

92

16,46

**

10,58

*

37

Reg 36
Reg 37
Reg 38
Reg 39
Reg 40
Reg 41

Reg 42

Rask utplassering og kurs/rådgivning i
personlig økonomi/gjeldsmestring
Rask utplassering og ressursfokuserende
tiltak/empowerment/motivasjonskurs
Rask utplassering i arbeidspraksis og
videregående opplæring
Rask utplassering i arbeidspraksis og
grunnskole for voksne
Rask utplassering i arbeidspraksis og IKTnorskopplæring
Rask utplassering i arbeidspraksis og
jobbsøkerkurs
Rask utplassering og
familieveiledning/andre tiltak knyttet til
barn og familie

P<0,01=***, p<0,05=** og p<0,1=*. Kluster-robuste standardfeil, på prosjektnivå
1Det

er kontrollert for kjennetegn ved deltakerne og antall måneder fra utskriving fra
programmet til rapportering om måloppnåelse.
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Vedlegg 2: Individrapporteringsskjema
Del 1: Om prosjektet og tid i programmet
1.1

1.2

Velg kommune for jobbsjanseprosjektet

Velg det jobbsjanseprosjektet deltakelsen gjelder

Merk: Dette spørsmålet skal besvares av alle prosjekter i Oslo og av kommuner som
har mer enn ett jobbsjanseprosjekt. Flere kommuner/bydeler i Oslo har flere
jobbsjanseprosjekter. Velg det aktuelle prosjektet for denne deltakeren.
1.3

Hvilket år begynte deltakeren i Jobbsjansen?

Merk: Startpunkt i Jobbsjansen skal registreres i henhold til første år med utbetaling av
stønad.
Oppgi årstall, fire siffer:____
1.4

Hvilken måned begynte deltakeren i Jobbsjansen?

Merk: Startpunkt i Jobbsjansen skal registreres i henhold til første måned med
utbetaling av stønad.
1.5

Var deltakeren fortsatt i Jobbsjansen per 31.12.2015?

(1)

 Ja

(2)

 Nei

(3)

 Deltakeren var i permisjon med mulighet for å fortsette i Jobbsjansen ("fryst" deltakelse)

Følgende vises hvis: [1.5] = [Nei]
Hvilken måned i 2015 ble deltakeren utskrevet fra prosjektet?

Del 2: Deltakerens bakgrunn

64 | Proba samfunnsanalyse | Jobbsjansen 2015

2.1

Er deltakeren mann eller kvinne?

(1)

 Mann

(2)

 Kvinne

2.2

Hva er deltakerens fødselsår? Oppgi årstall, fire siffer:____

2.3

Hva er deltakerens opprinnelsesland?

2.4

Hvilket år flyttet deltakeren til Norge? Oppgi årstall, fire siffer:____

2.5

Hva er deltakerens sivilstand?

(1)

 Gift, bor med ektefelle

(3)

 Gift, men bor alene

(2)

 Samboer

(4)

 Skilt, separert eller enke(-mann)

(5)

 Enslig

(6)

 Usikker/vet ikke

2.6

Er deltakeren familiegjenforent med norsk/nordisk statsborger?

(1)

 Ja

(2)

 Nei

(3)

 Usikker/vet ikke

2.7

Har deltakeren omsorgsansvar for barn under 12 år?

(1)

 Ja

(2)

 Nei

(3)

 Usikker/vet ikke

Følgende vises hvis: [2.7] = [Ja]
Hvor mange barn under 12 år har deltakeren omsorgsansvar for?
(1)



1

(2)



2

(3)



3

(4)



4

(5)



5
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2.8

(6)



Flere enn 5

(7)



Usikker/vet ikke

Hva var hovedinntektskilden til livsopphold for denne deltakeren før oppstart i

Jobbsjansen?
(1)

 Arbeid/selvforsørget

(2)

 Forsørget av familie/andre

(3)

 KVP-stønad

(4)

 Overgangsstønad

(5)

 Sosialhjelp

(6)

 Tiltakspenger

(7)

 Andre offentlige stønader

(8)

 Vet ikke

(9)

 Annen

Følgende vises hvis: [2.8] = [Annen]
Du svarte at hovedinntektskilden til livsopphold for denne deltakeren var en annen enn
de nevnte.
Hva var hovedinntektskilden til livsopphold? _____
2.9

Hva var utdanningsnivået til deltakeren før oppstart i Jobbsjansen?

(0)

 Ingen skolegang overhodet

(1)

 Kun uformell utdanning (for eks., hjemmeskole)

(2)

 Startet men ikke fullført barneskolen (mindre enn 7 år)

(3)

 Fullført barneskolen (7 år)

(4)

 Startet men ikke fullført ungdomsskolen (mer enn 7 men mindre enn 10 år)

(5)

 Fullført grunnskolen (10 år)

(6)

 Startet men ikke fullført videregående skole/yrkesskole

(7)

 Fullført videregående skole (har oppnådd studiekompetanse eller yrkeskompetanse)

(8)

 Startet men ikke fullført høyre utdanning (universitet eller høgskole)

(9)

 Fullført høyre utdanning (universitet eller høgskole)

(11)

 Usikker/vet ikke
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Følgende vises hvis: [2.9] = [Ingen skolegang overhodet] eller [2.9] = [Kun
uformell utdanning (for eks., hjemmeskole)]
Var deltakeren analfabet ved oppstart i Jobbsjansen?
(1)



Ja

(2)



Nei

(3)



Usikker/vet ikke

Følgende vises hvis: [2.9] = [Startet men ikke fullført barneskolen (mindre enn 7
år)] eller [2.9] = [Fullført barneskolen (7 år)] eller [2.9] = [Startet men ikke fullført
ungdomsskolen (mer enn 7 men mindre enn 10 år)] eller [2.9] = [Fullført
grunnskolen (10 år)] eller [2.9] = [Startet men ikke fullført videregående
skole/yrkesskole] eller [2.9] = [Fullført videregående skole (har oppnådd
studiekompetanse eller yrkeskompetanse)] eller [2.9] = [Startet men ikke fullført
høyre utdanning (universitet eller høgskole)] eller [2.9] = [Fullført høyre
utdanning (universitet eller høgskole)]
Hvor har deltakeren tatt utdanning?

2.10

(1)



Utdanning fra opprinnelsesland (annet land), men ikke fra Norge

(2)



Utdanning fra Norge, men ikke fra opprinnelsesland (annet land)

(3)



Utdanning både fra opprinnelsesland (annet land) og Norge

Hvor mange år har deltakeren hatt inntektsgivende arbeid i opprinnelseslandet?

Merk: Med inntektsgivende arbeid mener vi alt arbeid som har gitt en lønn uavhengig av
stillingsbrøk.
Oppgi antall år (bruk tall):__
2.11

Hvor mange år har deltakeren hatt inntektsgivende arbeid i Norge etter fylte 18 år før

henvisning til Jobbsjansen?
Merk: Ikke inkluder arbeid med lønnstilskudd.
Oppgi antall år (bruk tall):__
2.12

Hvilke typer formelle opplæringstiltak har deltakeren hatt før henvisning til

Jobbsjansen?

Merk: Med formelle tiltak menes opplæringstiltak i regi av stat/kommune. Benytt i størst mulig
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grad de foreslåtte tiltakskategoriene før du ev. går over til “annet”. Kryss av for alle aktuelle
typer tiltak.
(1)

 Ingen tiltak

(2)

 Norskopplæring

(3)

 Introduksjonsprogrammet/KVP

(4)

 Opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne

(5)

 Jobbsøker- /CV-skrivingkurs

(6)

 AMO-kurs

(7)

 Ordinær utdanning/yrkesrettet opplæring finansiert av NAV

(8)

 Annet, spesifiser her

(9)

 Usikker/Vet ikke

2.13

_____

Hva var nivået på norskkunnskapene ved oppstart i Jobbsjansen?

Merk: Hvis mulig nivå kartlagt på skolen. For nærmere beskrivelse av nivå rådfør deg med
Europarådets nivåskala for språk, http://www.folkeuniversitetet.no/europeisk-rammeverk/sideid-10208
(1)

 Kunne ikke norsk

(2)

 Nybegynner (Nivå A1)

(3)

 Litt øvet (Nivå A2)

(4)

 Mellomnivå (Nivå B1)

(5)

 Høyere mellomnivå (Nivå B2)

(6)

 Høyere nivå (Nivå C1)

(7)

 Perfeksjonering (Nivå C2)

(8)

 Nivå ble ikke vurdert

2.14

Hadde deltakeren rett på gratis norskopplæring ved oppstart i Jobbsjansen?

(1)

 Ja

(2)

 Nei

(3)

 Usikker/vet ikke

2.15

Hadde deltakeren nedsatt arbeidsevne som følge av helseproblemer (fysisk eller

psykisk) ved oppstarten av programmet?
(1)

 Ja
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(2)

 Nei

(3)

 Usikker/vet ikke

Følgende vises hvis: [1.5] = [Nei]
2.16

Har deltakeren fått en behovs- eller arbeidsevnevurdering i NAV i løpet av eller i forkant

av programmet, og i så fall hvilket innsatsbehov ble fastsatt?

Hvis deltakeren har hatt flere innsatsbehov - velg den innsatstypen deltakeren har hatt
mesteparten av tiden.
(1)

 Nei

(2)

 Standard innsats

(3)

 Situasjonsbestemt innsats

(4)

 Spesielt tilpasset innsats

(5)

 Varig tilpasset innsats

(6)

 Usikker/vet ikke

Del 3 vises hvis: [1.5] = [Nei]

Del 3: Innhold i programmet
Her kommer spørsmål om ulike typer tiltak benyttet av deltakeren i
programperioden. Med programperioden mener vi hele perioden deltakeren
har vært i programmet. Dersom deltakelsen har vart i flere år skal du
svare for hele denne perioden (ikke bare for 2015).
Benytt i størst mulig grad de foreslåtte tiltakskategoriene før du ev. går over til
“annet”.
3.1
Hvilke ulike typer språktreningsopplegg har deltakeren benyttet seg av i
programmet?
Kryss av for alle de aktuelle.
(1)

 Ordinær klasseromsundervisning

(2)

 IKT-norskopplæring

(3)

 Språkpraksis på et arbeidssted/ambulerende lærer på praksisplass

(4)

 Dialoggruppe/muntlig språktrening i grupper

(5)

 Alfabetiseringsmodul

(6)

 Norsk i grunnskoleopplæring for voksne
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(7)

 Egne tiltak i regi av Jobbsjansen

(8)

 Tiltak i regi av frivillige organisasjoner

(9)

 Annet

Følgende vises hvis: [3.1] = [Annet]
Hvilke andre språktreningsopplegg har deltakeren benyttet seg av i programmet?
Spesifiser her:_____

3.2

Hvilke tilbud om arbeidsrettet tilbud/tiltak er benyttet av deltakeren i programmet?

Kryss av for alle de aktuelle.
(1)

 Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs)

(2)

 Jobbsøkerkurs/CV-skriving

(3)

 Arbeidspraksis i ordinær virksomhet

(4)

 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

(5)

 Mentor/fadder på arbeidsplassen

(6)

 Yrkesrettet kurs i regi av kommune

(7)

 Oppfølgingstiltak (i regi av NAV)

(8)

 Annet
Følgende vises hvis: [3.2] = [Oppfølgingstiltak (i regi av NAV)]
Eventuelle utdypende kommentarer til innholdet i oppfølgingstiltaket:_____

Følgende vises hvis: [3.2] = [Annet]
Hvilke andre tilbud om arbeidsrettet tilbud/tiltak er benyttet av deltakeren i programmet?
Spesifiser her:_____

Følgende vises hvis: [3.2] = [Arbeidspraksis i ordinær virksomhet]
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Hvor har deltakeren hatt arbeidspraksis?

Kryss av for alle de aktuelle.
(1)



Intern praksis

(2)



Hos offentlig arbeidsgiver

(3)



Hos private virksomheter og bedrifter

(4)



Hos frivillige organisasjoner

Følgende vises hvis: [3.2] = [Arbeidspraksis i ordinær virksomhet ] eller [3.2] =
[Arbeidspraksis i skjermet virksomhet ] eller [3.1] = [Språkpraksis på et
arbeidssted/ambulerende lærer på praksisplass]
Hvor lenge etter at deltakeren startet i Jobbsjansen, gikk vedkommende ut i praksis
(språkpraksis/ambulerende lærer på arbeidssted eller arbeidspraksis)? Vennligst oppgi
antall måneder fra deltakeren ble skrevet inn i programmet til vedkommende gikk ut i
praksis:__
Eventuelle utdypende kommentarer om praksisen:_____
3.3

Hvilke typer tilbud om grunnleggende opplæring benyttet deltakeren i programmet?

Merk: Med grunnleggende opplæring menes opplæring som skal føre til at deltakeren får formell
kompetanse. Kryss av for alle de aktuelle.

(1)

 Opplæring for å få godkjent utenlandsk utdanning eller skaffe seg fag- eller svennebrev etter
realkompetansevurdering

(2)

 Grunnskole for voksne

(3)

 Enkeltfag videregående skole

(4)

 Innføringsklasse videregående skole

(5)

 IKT-opplæring

(6)

 Annet
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Følgende vises hvis: [3.3] = [Annet]
Hvilke andre typer tilbud om grunnleggende opplæring benyttet deltakeren i
programmet?
Spesifiser her:_____

3.4

Hvilke helsefremmende tiltak/behandling har deltakeren fått i programmet?

Kryss av for alle de aktuelle.
(1)

 Fysisk aktivitet/trening

(2)

 Kostholdsveiledning

(3)

 Stressmestring

(4)

 Samarbeid med fastlege

(5)

 Oppfølging og behandling av større helseproblemer i regi av helsevesenet

(6)

 Ikke aktuelt

(7)

 Annet

Følgende vises hvis: [3.4] = [Annet]
Hvilke andre helsefremmende tiltak/behandling har deltakeren fått?
Spesifiser her:_____
3.5

Hvilke samfunnsorienterende/andre typer tilbud har deltakeren benyttet seg av i

programmet?

Kryss av for alle de aktuelle.
(1)

 Samfunnskunnskapsorientering/kurs

(2)

 Ressursfokuserende tiltak/empowerment/motivasjonskurs

(3)

 Kurs/rådgivning i personlig økonomi/gjeldsmestring

(4)

 Tiltak som fremmer sosialt nettverk

(5)

 Barnehageplass fremskaffet på grunn av deltakelse i Ny sjanse/Jobbsjansen

(6)

 Familieveiledning/andre tiltak knyttet til barn og familie

(7)

 Boliganskaffelse gjennom ansatte i Ny sjanse/Jobbsjansen

(8)

 Kultur - film/musikk/teater/maling

(9)

 Annet
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Følgende vises hvis: [3.5] = [Annet]
Hvilke andre samfunnsorienterende/andre typer tilbud har deltakeren benyttet
seg av i programmet?
Spesifiser her:_____
Del 4 vises hvis: [1.5] = [Nei]

Del 4: Avslutningsårsaker
4.1

Hva var hovedgrunn til utskrivning fra Jobbsjansen?

(1)

 Lønnet arbeid, også dersom flyttet til en jobb

(2)

 Utdanning (vgs og høyere utd), også dersom flyttet til utdanning

(3)

 Overført til videre utprøving eller andre tiltak inkl. Kvalifiseringsprogrammet og Jobbsjansen i
annen kommune/bydel

(4)

 Avbrutt/drop-out

(5)

 Fullført program uten å gå til arbeid, utdanning eller videre utprøving/tiltak

Følgende vises hvis: [4.1] = [Lønnet arbeid, også dersom flyttet til en jobb]
Hvilken type arbeid gikk deltakeren til?
(1)



Deltidsarbeid med lønnstilskudd (under 29 timer per uke)

(2)



Heltidsarbeid med lønnstilskudd (over 29 timer per uke)

(3)



Fast, ordinært deltidsarbeid (under 29 timer per uke)

(4)



Fast, ordinært heltidsarbeid (over 29 timer per uke)

(5)



Midlertidig, ordinært deltidsarbeid (under 29 timer per uke)

(6)



Midlertidig, ordinært heltidsarbeid (over 29 timer per uke)

(7)



Oppringingsvikar

Hvilken næring fikk deltakeren jobb i?

Vennligst vurder de faste alternativene før du eventuelt velger "annen".

(1)



Industri

(2)



Bygge- og anleggsvirksomhet

(3)



Varehandel (butikk)
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(4)



Samferdsel og transport

(5)



Lager

(6)



Hotell

(7)



Restaurant/serveringsvirksomhet

(8)



Forretningsmessig tjenesteyting

(9)



Offentlig administrasjon/forvaltning

(10)



Undervisning

(11)



Helse- og pleietjenester

(12)



Barnehage/SFO

(13)



Asylmottak

(14)



Renhold

(15)



Annen, hvilken?_____

Følgende vises hvis: [4.1] = [Overført til videre utprøving eller andre tiltak inkl.
Kvalifiseringsprogrammet og Jobbsjansen i annen kommune/bydel]
Hvor ble deltakeren overført?
(1)



Kvalifiseringsprogrammet

(2)



Andre tiltak

(3)



Utredning i NAV

(4)



Jobbsjansen i en annen kommune/bydel

(5)



Annet, spesifiser her

_____

Følgende vises hvis: [4.1] = [Avbrutt/drop-out]
Hva var hovedårsak til avbrutt deltakelse i Jobbsjansen?
(2)



Flyttet (til en annen bydel/kommune/utlandet, eller uten å oppgi grunn)

(4)



For høyt ugyldig fravær

(6)



Graviditet/fødsel/store omsorgsforpliktelser

(8)



Ikke i stand til å nyttiggjøre seg av heltidsprogram/helseplager

(10)



Sluttet av eget ønske uten å begrunne årsaken

(11)



Annen, spesifiser her:_____
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4.2

Hva var hovedinntektskilden til livsopphold for denne deltakeren i perioden umiddelbart

etter Jobbsjansen (måneden etter avsluttet Jobbsjansen)?
(1)

 Arbeid/selvforsørget

(2)

 Forsørget av familie/andre

(3)

 KVP-stønad

(4)

 Overgangsstønad

(5)

 Sosialhjelp

(6)

 Tiltakspenger

(7)

 Studielån/stipend

(8)

 Andre offentlige stønader

(9)

 Vet ikke

(10)

 Annen

Del 5 vises hvis: [1.5] = [Nei]

Del 5: Vurdering av deltakelsen og resultat av programmet
Vi er i de følgende spørsmålene interessert i å få din vurdering av om deltakeren har
utviklet eller forbedret ferdigheter som er viktige for å påbegynne og fungere i
jobb/utdanning. Vi ønsker din vurdering, uansett om deltakelsen i Jobbsjansen varte
kun kort tid eller i flere år.
5.1

Hvor stort fravær har deltakeren hatt i programmet? Anslå fravær som prosent av avtalt

tid i programmet. Inkluder både gyldig og ugyldig fravær i anslaget.

Et eksempel: Hvis det er avtalt at deltakeren skal møte i Jobbsjansen hver dag og deltakeren
har vært fraværende i 2 dager per måned, tilsvarer dette et fravær på rundt 10 prosent. (Det er
rundt 22 arbeidsdager i en måned.)
(1)

 Under 10 prosent

(2)

 10-19 prosent

(3)

 20-29 prosent

(4)

 30-49 prosent

(5)

 50 prosent eller mer

(6)

 Vet ikke/usikker
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5.2

Hva var nivået på norskkunnskapene ved avsluttet/gjennomført Jobbsjansen?

(1)

 Kunne ikke norsk

(2)

 Nybegynner (Nivå A1)

(3)

 Litt øvet (Nivå A2)

(4)

 Mellomnivå (Nivå B1)

(5)

 Høyere mellomnivå (Nivå B2)

(6)

 Høyere nivå (Nivå C1)

(7)

 Perfeksjonering (Nivå C2)

(8)

 Usikker/nivå ble ikke vurdert

5.3

Har følgende vært et mål for deltakeren i programperioden?

Merk: Med grunnleggende ferdigheter menes digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne
lese, å kunne regne og å kunne skrive (ref. Rammeverk for grunnleggende ferdigheter, UD
2012).
Ja

Nei

Usikker/vet ikke

5.3a Bestå en norskprøve

(1) 

(2) 

(3) 

5.3b Forbedre grunnleggende

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

ferdigheter (basiskompetanse)
5.3c Forbedre arbeidsevnen

Følgende vises hvis: [5.3a] = [Ja]
Har deltakeren bestått en norskprøve i eller i etterkant av programmet?
(1)



Har bestått norskprøve 1

(2)



Har bestått norskprøve 2

(3)



Har bestått norskprøve 3

(4)



Nei

(5)



Usikker/Vet ikke

Følgende vises hvis: [5.3b] = [Ja]
Etter din mening, i hvilken grad har deltakeren forbedret sine grunnleggende ferdigheter
(basiskompetanse)?
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Merk: Med grunnleggende ferdigheter menes digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter,
å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive (ref. Rammeverk for grunnleggende
ferdigheter, UD 2012).

(1)



Overhodet ikke

(3)



I liten grad

(4)



I noen grad

(5)



I stor grad

(6)



Usikker/vet ikke

Følgende vises hvis: [5.3c] = [Ja]
Etter din mening, i hvilken grad har deltakeren forbedret sine arbeidsevner?

5.4

(1)



Overhodet ikke

(3)



I liten grad

(4)



I noen grad

(5)



I stor grad

(6)



Usikker/vet ikke

Etter din mening, har Jobbsjansen hatt andre nytteeffekter for deltakeren enn slike som

går på arbeid/utdanning, utvikling av grunnleggende ferdigheter og arbeidsevne?

For eksempel styrket selvfølelse, styrket foreldrerolle, bedrede sosiale ferdigheter, osv. Oppgi
de viktigste nytteeffektene

Følgende vises hvis: [4.1] = [Overført til videre utprøving eller andre tiltak inkl.
Kvalifiseringsprogrammet og Jobbsjansen i annen kommune/bydel ] eller [4.1] = [Avbrutt/dropout] eller [4.1] = [Fullført program uten å gå til arbeid, utdanning eller videre utprøving/tiltak]
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5.5

Etter din mening, var det hindringer som gjorde at deltakeren ikke kunne nyttiggjøre seg

av programmet? Oppgi de viktigste hindringene
5.6

Vennligst skriv inn andre forhold ved deltakeren og/eller deltakelsen i Jobbsjansen du

ønsker å formidle:
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