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// NAV

NAV Drammen

Ca 245 medarbeidere
10 avdelingsledere
1 NAV leder
Fra 31 forskjellige nasjonaliteter
NAV Drammen har  
minimumsløsning:
• økonomisk sosialhjelp
• kvalifiseringsprogrammet
• generell rådgivning og veiledning
• individuell plan
• midlertidig husvære
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Helhetlig oppfølging –

sånn skal vi jobbe i NAV Drammen

Arbeidet i NAV kontorene må sees i 
ett helhetlig perspektiv, hvor det 
jobbes både med arbeid, utdanning, 
bolig og helse. Dette underbygger 
også  viktigheten av godt tverrfaglig 
samarbeid virksomhetene i mellom, 
i kommunen, for å sikre kvalitative 
gode tjenester.



Dette er NAV

8.7 milliarder til brukere 

som mottok sykepenger, 

dagpenger, AAP, enslig 

forsørger og uføre

I 2019 i de tre tidligere 

kommunene

Ca 8000 innbyggere vil 

være i ulike 

Oppfølgingsløp til enhver 

tid

I snitt er i underkant av 

2900 innbyggere sykmeldt 

hver måned

1200 mennesker 

mottar i snitt sosialhjelp i 

Drammen pr år.

I 2020 utbetalte vi 198 

millioner i livsopphold, 

boutgifter og KVP

1/3 av
statsbudsjettet

60 ulike stønader 
og ytelser

Tjenester til 2.8 
millioner mennesker

Over 3 millioner 
ytelsessaker

Nav 
Norge

NAV Drammen

AV
NAV

Budsjett NAV Drammen 2021
95 millioner på statlig side

264 millioner på kommunal side/
175 millioner i budsjett for livsopphold, 

boutgifter og KVP

Statsbudsjettet 
2019



Helseforløpet i NAV…
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// NAV

Uføre: 354 000

Nedsatt arbeidsevne: 183 000
Arbeidsavklaringspenger: 118 000

Sykefravær: 139 700 (snitt 2019)
Covid-19, påvist eller mistanke: 42 300 
(08.03-10.05)

Helt ledige: 
65 000 (ledighetstall for februar)
300 500 (ledighetstall for mars)
269 000 (ledighetstall for april)
218 000 (12 mai)
198 000 (19 mai)
181 500 (ledighetstall for mai)
171 400 (2 juni)

Ledige på tiltak: Om lag 13 000

Delvis ledige: 
26 000 (ledighetstall for februar)
97 000 (ledighetstall for mars)
139 000 (ledighetstall for april)
159 000 (12 mai)
161 000 (19 mai)
161 500 (ledighetstall for mai)
156 700 (2 juni)

Klar for arbeid

Har ikke arbeid Har arbeid

Kortvarig og langvarig fravær fra arbeid

I mindre grad klar for arbeid

En av AS Norge sine største utfordringer….Og Drammen kommune sin utfordring.



// NAV

Utdanningsnivå i kommunen 2019



// NAV

Arbeidsledigheten siste året
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// NAV

Resultatene viser:

• 75 % av arbeidssøkere gikk til jobb

• 425 kom i jobb med direkte formidling fra NAV Drammen

• 53 % av arbeidssøkerne gikk i jobb etter endt arbeidsrettet aktivitet

• 60 % av de under 30 år har vært i kontakt med NAV Drammen siste 30 dager

• 18 har kommet ut i arbeid og er avsluttet i KVP i løpet av 2020. ytterligere 36 
har kommet ut i jobb, men følges fortsatt opp i programmet

• Ca 100 færre mottakere av sosialhjelp i 2020 enn det de tre tidligere 
kommunene hadde til sammen året før

Baksiden…..

• Flere mottar sosialhjelp i 6 måneder eller mer

• Flere har sosialhjelp som sin viktigste inntektskilde (flere blir stående utenfor 
arbeidsmarkedet av ulike årsaker)

• Konsekvens av statlige lovendringer, som innstramming av reglene for ordning 
med arbeidsavklaringspenger (AAP) og regler for opptjening av rettigheter i 
folketrygdloven 

Fremover: 

Arbeide for at færre barn lever i fattigdom
Flere kommer seg igjennom videregående skole

NAV Drammen i 2020 / 2021



NAV sin omverdensanalyse 2021 – 2030

Hovedfunn

Demografi

Brukerforventninger

Teknologi

Levekår og helse

Politiske trender

• Svakere vekst enn antatt – aldring, innvandring 

og sentralisering

• Moderat vekst for tjenester/ytelser i yrkesaktiv 

alder, størst for alderspensjon/hjelpemidler

• Alt annet likt må NAV drives 15 prosent mer 

effektivt i 2030

• Raskere omstillingstakt – teknologi, 

globalisering, grønt skifte

• 1 av 4 fullfører ikke videregående skole

• NAV må lette omstillingene – bidra til 

yrkesmessig og geografisk mobilitet

• Tettere samarbeid med arbeidsgivere og på 

tvers av sektorer

• Gjennomgripende digitalisering, raskere utvikling

• Automatisering, datadrevet beslutningsstøtte, 

fange livshendelser automatisk

• Krever koordinert utvikling av hele 

organisasjonen

• Forventningene øker raskt og i takt med 

gode/tilpassede tjenester ellers i samfunnet

• Brukerne får større innflytelse, og vil styre 

utviklingen

• Behov for enkle tjenester som er 

tilgjengelige for alle

• Kunnskapsbasert arbeids- og velferdspolitikk –

omstilling og bærekraft i særlig fokus

• Kontinuerlig høye forventninger til effektivisering

• Ikke tegn til økt politisk polarisering, men 

risikofaktor gitt utviklingen internasjonalt

• Økende inntektsforskjeller, unge voksne og 

enkelte innvandrergrupper mest utsatt

• Økt levealder og bedre helse, men trues av 

risikofaktorer som rusmidler og inaktivitet

• Færre på helserelaterte trygdeytelser, men 

høy omstillingstakt gir risiko

Arbeidsmarked



// NAV

Helhetlig kontinuerlig forbedringsarbeid:
NAV Drammen må jobbe anda mer tverrfaglig for bedre tjenester til 

innbyggerne


